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I. Základné informácie o katedre KU: 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a 
elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín  
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,  
Bottova 15, 054 01 Levoča  
Tel.: +421 53 469 91 89, fax: +421 53 469 91 91, email: sekretariatijpf@ku.sk 
 
Vedúci katedry:    doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.  
zástupca vedúceho katedry:  Mgr. Veronika Hašková, PhD.  
Tajomník:     PaedDr. Božena Švábová , PhD. 
sekretariát katedry:   Mgr. Miriama Pačnárová 
 
Štruktúra funkčných miest: 
 
docent:    doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.  
     doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD.  
     doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.  
     doc. PhDr. Pavol Zubal, PhD. 
     doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.  
 
odborný asistent:    PaedDr. Ján Dravecký, PhD.  
     PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.  
     PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD.  
     PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.  
     PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD.  
     PaedDr. Božena Švábová, PhD.  
     Ing. Anna Bednaříková, PhD.  
     Mgr. Veronika Hašková, PhD.  
     PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.  
 
asistent:    Mgr. Anna Nemcová  
     PhDr. Ľubomír Krajčírik 
 
 

II. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok 
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín, 
v spolupráci s ďalšími katedrami na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči, v roku 2014 
organizovala viacero podujatí pre verejnosť, študentov a zamestnancov. 
Za významné udalosti možno považovať najmä medzinárodné vedecké konferencie 
z cyklu Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov, 
ktoré sa každoročne konajú v Levoči za účasti významných hostí zo slovenských 
aj zahraničných univerzít. 
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Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou 
 
Medzinárodná vedecká konferencia Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní 
modernej generácie učiteľov XI., Levoča, 4. – 5. 4. 2014.  
Cieľom konferencie bolo reflektovať tradície a navrhnúť inovácie v oblasti výchovy 
a vzdelávania, so zameraním na potreby detí, mládeže a pedagógov. Konferencia 
bola určená vedeckým, odborným a pedagogickým pracovníkom z rôznych oblastí 
výchovy a vzdelávania a všetkým, ktorí sa zaujímajú o danú problematiku. 
Prezentácie boli orientované na otázky predškolskej a elementárnej pedagogiky, 
špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky a sociálnej pedagogiky.  
 
Medzinárodný seminár výmeny skúsenosti, Levoča, 4. 4. 2014.  
Cieľom seminára bola problematika týkajúca sa problémov žiakov primárneho 
vzdelávania v matematike a možnosti ich riešenia. PaedDr. Miroslav Kamenický, 
PhD. z katedry Predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 
skupín vo svojej prednáške rozoberal pojem čísla, spôsob vytvárania čísla pri hre 
a rôznych činnostiach v predprimárnom vzdelávaní. Problematiku ťažkostí v učení 
matematiky a plánovania práce s deťmi predniesla dr. Marta Buk – Cegielka z 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II. Ďalšími zahraničnými lektormi boli 
Mgr. Jedwiga Dejko (metodický poradca v Katolíckej primárnej škole sv. Jedvigi 
Kráľovnej v Lubline) a Mgr. Ewelina Zakrzewska z univerzity v Lubline.  

 
Medzinárodný seminár výmeny skúseností II., Levoča, 21. 10. 2014.  
Témou seminára bol výchovno-vzdelávací systém Márie Montessoriovej a techniky 
Celestína Freineta v realite súčasnej školy. Seminára sa zúčastnili pedagógovia 
a študenti Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne 
znevýhodnených skupín, Katedry liečebnej pedagogiky a Katedry špeciálnej 
pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých na Pedagogickej fakulte, Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, pracovisku Inštitút Juraja Páleša v Levoči.  
 
Prechod Slovenským rajom, Kláštorisko – Slovenský raj, 22. – 23. 5. 2014.  
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín 
zorganizovala na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči 1. ročník prechodu Slovenským rajom, 
ktorý sa uskutočnil 22. – 23. 5. 2014 za účasti pedagógov a študentov Inštitútu Juraja 
Páleša v Levoči. Turistický pochod v exponovaných úsekoch tiesňavy Suchá Belá si 
vyžadoval zvýšenú opatrnosť. Prechod tiesňavou ponúkol fascinujúci zážitok s 
tajomným svetom kaskád, vodopádov a roklín. Pobyt na Kláštorisku s prehliadkou 
rekonštruovaného kartuziánskeho kláštora, občerstvenie a ubytovanie bolo odmenou 
za náročný výstup. Druhý deň pokračoval pomerne náročnou, dlhou túrou 
kaňonovitým tokom  a Prielomom Hornádu až do Spišskej Novej Vsi, kde sa v 
podvečer ukončila úspešná turisticko-športová akcia.   
 
Detská univerzita, Levoča, 5. 6. 2014.  
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Prednášky a aktivity pre žiakov zo základných a špeciálnych základných škôl 
z Levoče a okolia. V roku 2014 Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 
sociálne znevýhodnených skupín, v spolupráci s Katedrou špeciálnej pedagogiky 
a pedagogiky mentálne postihnutých, usporiadala už štvrtý ročník Detskej univerzity. 
Zúčastnili sa jej žiaci základných a špeciálnych základných škôl z Levoče a okolia. 
Aktivity Detskej univerzity boli realizované s podporou Grantovej agentúry 
Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku. Program detskej univerzity pripravili 
pedagógovia a študenti Inštitútu Juraja Páleša v Levoči. Počas programu sa 
realizovali i prednášky univerzitných učiteľov. Program vychádzal z profesijného 
zamerania prednášajúcich, ale bol prispôsobený veku a záujmom detí. Detská 
univerzita sa niesla v duchu témy „Rozprávkové bytosti idú na univerzitu“. Po privítaní 
sa účastníci dozvedeli o podstate a vzniku univerzít a po prednáške na tému Hans 
Christian Andersen - rozprávkový kráľ si vyskúšali, aké je to byť vysokoškolským 
študentom. Deti absolvovali aj seminár, počas ktorého sa učili, v čom sú si ľudia 
podobní a v čom odlišní. Praktické zručnosti si precvičili na výtvarnom workshope. 
Deti sa naučili ukazovaciu hru a tanec. Prítomných celým podujatím sprevádzala 
múdra pani sova a rozprávkové postavy. Záver detskej univerzity pozostával zo 
slávnostného odovzdávania diplomov a sladkej odmeny. Poslaním Detskej 
univerzity v Inštitúte Juraja Páleša v Levoči je okrem podpory záujmu detí o 
nadobudnutie vedomostí, skúseností, zručností aj zvýšenie záujmu o štúdium na 
vysokej škole. 

                                             
Týždeň vedy a umenia na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne 

znevýhodnených skupín 

Dňa 12. novembra 2014 sa na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči uskutočnila prednáška 
PaedDr. Bohuslava Stupáka, PhD. na tému Zdravie z pohľadu vybraných aspektov 

životného štýl. Príspevok analyzoval možnosti, aspekty a podporu vytvárania 
správneho životného štýlu, ako predpokladu zdravia. Približoval možnosti výchovy 
k zdraviu, ako predpokladu pre aktívny a spokojný život, pre dobrú pracovnú 
výkonnosť. Cieľom výchovy k zdraviu je pomôcť študentom utvárať a postupne 
rozvíjať kľúčové kompetencie, ktoré majú význam pre zdravý život a to vo všetkých 
dimenziách. 
Dňa 13.novembra 2014 doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD. vystúpila s prednáškou 
s názvom Interpretačné dimenzie umeleckého textu v edukačnom procese. Cieľom 
prednášky bolo skúmať možnosti interpretácie literatúry (poézie i prózy) z pohľadu 
vzájomných vzťahov medzi literatúrou a hudbou, vnímať hudobný fenomén ako 
jeden z možných prostriedkov tejto interpretácie a ich didaktická transformácia. 
Autorka sa usilovala z pozície základných zákonitostí a špecifík jednotlivých umení 
(slovesného, hudobného a čiastočne i výtvarného) skúmať vzájomný vzťah medzi 
nimi predovšetkým v literárnovednej interpretácii diel predstaviteľov súčasnej 
slovenskej literatúry pre deti a mládež: D. Hivešovej-Šilanovej, Z. Zemaníkovej, J. 
Bodnárovej a D. Pastirčáka. Pri skúmaní danej problematiky si vyberala cestu 
interpretácie tematickej, motivickej a sujetovo-kompozičnej štruktúry vybraných 
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prozaických a básnických textov, pričom sledovala jeme relevantné súvislosti 
v jednotlivých lexikálnych rovinách, v spôsobe usporiadania textu a využitia 
špecifických prostriedkov (zvukových, kompozičných) hudobného umenia, ktoré sa 
môžu v konkrétnych literárnych dielach čitateľsky a následne interpretačne vnímať 
ako prejav špecifickej hudobnosti. 
 

Účasť katedry na podujatí: 
 

Medzinárodný seminár v Lubline, 13. – 14. 3. 2014.  
V dňoch 13. - 14. marca 2014 sa členky Katedry predškolskej a elementárnej 
pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín - doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, 
PhD., PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. a PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. - 
zúčastnili medzinárodného vedeckého seminára v Lubline, ktorý mal názov 
„Trudności wychowawcze w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej oraz sposoby 
ich rozwiązywania". Seminár sa zameriaval na problémy správania detí 
predškolského a mladšieho školského veku, ako aj na možnosti ich eliminácie. 
Pozvaní boli odborníci z rôznych oblastí výchovy a vzdelávania, ako aj učitelia 
z praxe, ktorí si navzájom mohli vymeniť skúsenosti a diskutovať o téme seminára.  
 
Seminarium wymiany doświadczeń do Lublina, 21. 11. 2014.  
Poľský Seminár výmeny skúseností organizovaný Katedrou didaktiky a školskej 
edukácie Katolíckej univerzity Lublinskej Jána Pavla II. je organizovaný trikrát počas 
školského roka hlavne pre učiteľov primárneho a predprimárneho vzdelávania, ako 
aj odborníkov z oblasti školstva a študentov učiteľských odborov. Témou tohto 
stretnutia bolo rozvíjanie literárnej a divadelnej tvorivej činnosti dieťaťa v 
predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Zúčastnili sa ho: členka Katedry 
predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín – doc. 
PaedDr. Eva Dolinská, PhD. a študentky 1. ročníka odboru Predškolská 
a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín.  

 
III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

 
3.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.  
1.1.5. Predškolská a elementárna pedagogika 
 
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín - denná 
forma štúdia, akademický titul bakalár (Bc.), trojročné štúdium 
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín - externá 
forma štúdia, akademický titul bakalár (Bc.), trojročné štúdium 
 

Obsah študijného programu vyplýva zo študijného odboru 1.1.5 predškolská a 
elementárna pedagogika. 
Absolvent študijného programu predškolská a elementárna pedagogika sociálne 
znevýhodnených skupín (Bc.) je spôsobilý vykonávať profesiu pedagogického 
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asistenta, učiteľa materskej školy, vychovávateľa v školských zariadeniach (najmä 
školských kluboch detí a v centrách voľného času) pre deti v predškolskom a žiakov 
v mladšom školskom veku pochádzajúcich zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia 
s dominantným zameraním na špecifické skupiny rómskych detí a žiakov v súlade s 
aktuálnym školským zákonom NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a zákonom 
NR SR č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 
Absolvent odboru predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) dokáže projektovať 
výchovné a vzdelávacie aktivity v prostredí školských inštitúcií v oblasti 
predškolskej výchovy, na základných školách (predovšetkým na 1. stupni) a v 
školských zariadeniach zameraných na mimotriedne a mimoškolské aktivity pre deti 
v predškolskom a žiakov v mladšom školskom veku pochádzajúcich zo sociálne 
znevýhodňujúceho prostredia s dominantným zameraním na špecifické skupiny 
rómskych detí a žiakov. Absolvent je spôsobilý realizovať výchovné a vzdelávacie 
programy v konkrétnych skupinách detí a žiakov, viesť detské a žiacke skupiny 
vo vzťahu k pedagogickým zámerom príslušných inštitúcií a organizácií. Absolvent 
má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach edukácie, pozná základné 
psychologické podmienky edukácie, pozná a vie aplikovať pedagogické a didaktické 
programy príslušných výchovných a vzdelávacích inštitúcií, pozná organizačné 
zázemie príslušných škôl a školských zariadení. Absolvent štúdia dokáže samostatne 
projektovať edukačné postupy v školskom prostredí stimulujúce efektívnu 
socializáciu, kultivovanosť osobnosti a školskú úspešnosť detí predškolského a 
žiakov mladšieho školského veku s akcentom na populáciu pochádzajúcu zo sociálne 
znevýhodňujúceho prostredia (rómske deti a žiaci). V priebehu štúdia absolvent 
získa najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné ako prípravu na 
získanie magisterského vzdelania. 

 
 
IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 
Katedra zabezpečuje výučbu vybraných predmetov v rámci Univerzity tretieho veku 
realizovanej prostredníctvom projektu Vzdelávanie seniorov na Katolíckej univerzite 
v Ružomberku a jej pracoviskách, aktivita 1.2 Podpora Univerzity tretieho veku na 
pracoviskách KU v Levoči a v Starej Ľubovni. 
 
 
V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry 
Výskumná činnosť Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne 
znevýhodnených skupín sa zameriava predovšetkým na oblasť predškolskej 
a elementárnej pedagogiky so špecifickým zameraním na deti a žiakov 
pochádzajúcich zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Na podporu uvedených 
oblastí katedra každoročne organizuje medzinárodné vedecké konferencie s cieľom 
podporiť medzinárodný dialóg odborníkov z daných oblastí. Okrem toho členovia 
katedry riešia a podávajú návrhy na nové vedecko-výskumné projekty z oblasti 
edukácie detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia so zameraním na Rómske 
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detí,  predškolskej a elementárnej pedagogiky a príbuzných disciplín i problematiku 
inkluzívnej edukácie. Čiastkové aj celkové výsledky projektov prezentujú na 
vedeckých konferenciách, organizovaných Inštitútom Juraja Páleša aj inými 
univerzitami. 

 
 

5.1 Zameranie výskumu a vývoja 
 

Na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 
skupín sa výskumné aktivity zaoberajú 
 

• inováciami v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika, 
• rozvíjaním prírodovednej gramotnosti v predprimárnom a primárnom 

vzdelávaní, 
• otázkami výchovy a vzdelávania modernej generácie učiteľov, zvlášť 

v oblasti prírodovednej gramotnosti vo vysokoškolskej príprave učiteľov v 
odbore predškolská a elementárna pedagogika, 

• kategorizáciou dramatickej výchovy na pedagogických fakultách na 
Slovensku a v Poľsku, 

• problematikou edukácie žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. 
 
V roku 2014 sa výskum zameral na riešenie vedecko-výskumných úloh : 

• podporu medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce v predškolskej 
a elementárnej pedagogike, 

• umenie a kultúru v predškolskej a elementárnej pedagogike, 
• kategorizáciu vyučovania dramatickej výchovy na pedagogických fakultách 

na Slovenku a v Poľsku, 
• tvorbu monografií a učebných materiálov pre študijný program predškolská 

a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, 
• environmentálnu výchova v študijnom odbore „predškolská a elementárna 

pedagogika“, 
• rozvíjanie prírodovednej gramotnosti v predprimárnom a primárnom 

vzdelávaní, 
• integráciu obsahu náboženskej výchovy do obsahu primárneho vzdelávania, 
• podporu inklúzie pri edukácii žiakov pochádzajúcich zo sociálne 

znevýhodňujúceho prostredia. 
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5.2  Podané projekty 
 
 Domáce  výskumné 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov 
projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za 
rok 2014 

Pridelené 
finančné 

prostriedky 
na rok 2014 

v EUR 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

KEGA 
004KU-
4/2014 

Využitie 
metód tvorivej 
dramatiky 
v procese 
predprimárneh
o a  
primárneho  
vzdelávania 

Švábová, Božena 
PaedDr., PhD. 

Projekt sa zameriava na objasnenie zastúpenia tvorivej 
dramatiky ako metódy vo výchovno-vzdelávacom 
procese v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. 
Zámerom projektu je poukázať na špecifiká tvorivej 
dramatiky, na význam aplikácie metód a prostriedkov 
tvorivej dramatiky vo výchovno-vzdelávacom procese a 
následne, aký má význam pre osobnostný 
a emocionálny rozvoj dieťaťa. Taktiež je zámerom 
projektu poukázať na nutnosť 
hľadania vhodných prostriedkov humanizácie 
edukačného procesu, ku ktorým patrí aj tvorivá dramatika 
so svojimi metódami 
a prostriedkami. 

  2014-2016  

VEGA 1/0137/15 

Hudobnoesteti
cké myslenie 
na Slovensku. 
K problematik
e genézy, 
vývinu  
a kreovania 
v 19. a 20. 
storočí 

Kopčáková, 
Slávka, doc. 
PaedDr. PhD. , 
Inštitút estetiky 
a umeleckej 
kultúry FF PU 
v Prešove.  
 
Spoluriešiteľ: 
Zubal, Pavol, 
doc. PhDr., PhD. 

Podstatou projektu je základný výskum prameňov 
z hľadiska hudobnoesteického myslenia. Cieľom 
výskumu bude stanoviť historické medzníky v o vývoji 
hudobnej estetiky na našom území s akcentom na 
hudobnoestetické myslenie na Slovensku  v 19. A 20. 
Storočí. Bádateľská stratégia počíta s výskumom  na 
vymedzenom teréne v dvoch kontextoch: traktáty a spisy  
hudobníkov a estetikov reflektujúcich estetické témy  
v oblasti hudobného umenia na Slovensku  od počiatkov 
novoveku po 17. Storočie / Prešovská filozofická škola, 
Evanjelické lýceum v Bratislave, Ján Levoslav Bella etc. / 
Druhým kontextom je výskum koreňov súčasného 
hudobnoestetického myslenia a poetických náhľadov na 
Slovensku a ich odraz v teoretickej reflexii /Jozef 
Kresánek, Peter Faltin etc./Výsledkom bude 
monografické spracovanie základných vývinových 
tendencií a osobností, ktoré najviac ovplyvnili rozvoj 
systematickej muzikológie  v subdisciplíne Hudfobná 
estetika na Slovensku  

19 350 EUR 2015-2017 

100 hodín -
2015 
100 hodín- 
2016 
100 hodín- 
2017 

KEGA 
006KU-
4/2014 

Inovácie 
kurikula 
primárneho 
vzdelávania 
integrovaním 
prvkov 
náboženskej 
výchovy 
(nielen) na 
cirkevných 
školách 

doc. PaedDr. 
Beáta 
Akimjaková, 
PhD. 

Hlavnou témou projektu je problematika inovácií 
primárneho vzdelávania integrovaním prvkov 
náboženskej výchovy predovšetkým na cirkevných 
školách, ale aj na štátnych školách s vyučovaním 
náboženskej výchovy. V teoretickej rovine sa projekt 
orientuje na vymedzenie základných pojmov, ako sú 
integrácia, medzipredmetové vzťahy, náboženská 
výchova v primárnom vzdelávaní, kurikulum primárneho 
vzdelávania. Projekt sa zameria na prvky náboženskej 
výchovy v Štátnom vzdelávacom programe pre 1. stupeň 
ZŠ v Slovenskej republike ISCED 1 – primárne 
vzdelávanie, v metodických materiáloch, učebniciach a 
pracovných zošitoch pre primárne vzdelávanie. 
Empirickú časť tvorí výskum, ktorý si kladie za cieľ 
prostredníctvom dotazníka zistiť a analyzovať názory 
učiteľov a študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie 
na integráciu obsahu náboženskej výchovy do primárneho 
vzdelávania. Vo výskumných zisteniach budú porovnané 
názory učiteľov cirkevných, štátnych a súkromných 
základných škôl. V metodickej rovine budú v projekte 
navrhnuté možnosti integrácie náboženskej výchovy do 
obsahu primárneho vzdelávania. 

Žiadané: 
19 845  

2014-2016 6 000 

KEGA 
007KU-
4/2014 

Výskum 
determinantov 
psychosociáln
ej 
prosperity 
adolescentov 

doc. PhDr. 
Ľudmila 
Krajčíriková, 
PhD. 

Projekt je zameraný na determinanty psychosociálnej 
prosperity adolescentov, pričom sa orientuje na 
porovnanie aktuálneho stavu danej problematiky na 
východnom, strednom a západnom Slovensku. Na 
základe dotazníkov bude riešiteľský tím zisťovať, akú 
tendenciu vykazuje agresivita a násilie na školách a do 
akej miery ovplyvňujú determinanty psychosociálnej 
prosperity agresívne prejavy a správanie sa adolescentov. 
Podstatou projektu je skúmanie prejavov sociálno-
patologických javov u adolescentov na Slovensku a 
aktivity, ktoré sú zamerané na implementáciu riešenia 
agresivity a násilia.  Predmetom výskumu bude analýza 
životného štýlu adolescentov s prihliadnutím na rizikové 
determinanty psychosociálnej prosperity tejto skupiny 
mládeže, vzťah medzi frekvenciou stavu agresivity a 
násilia na základných školách s hľadaním a nachádzaním 
možných súvislosti tohto správania sa vo vzťahu k: 
rodine, škole, okoliu, rovesníkom, religiozite, 
sebahodnoteniu a osobnostným charakteristikám 
adolescentov.  

Žiadané:  
18 460 

2014-2016 7200 



 

 10 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov 
projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za 
rok 2014 

Pridelené 
finančné 

prostriedky 
na rok 2014 

v EUR 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

KEGA 
001KU-
4/2014 

Rozvíjanie 
prírodovednéh
o vzdelávania 
detí 
predškolského 
veku v 
kontexte 
kultúrnej 
gramotnosti 

PaedDr. Ivana 
Rochovská, PhD. 

Hlavnou témou projektu je problematika rozvíjania 
prírodovednej gramotnosti detí v predprimárnom 
vzdelávaní. Riešiteľský tím považuje za potrebné začať 
s motiváciou k prírodovednému poznávaniu už v 
predprimárnom vzdelávaní. Ťažiskom projektu je výskum 
prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku. 
Vychádzajúc z výskumných zistení, riešiteľský tím 
navrhuje rozvojový program predprimárneho 
prírodovedného vzdelávania, orientovaný na rozvíjanie 
prírodovednej gramotnosti detí a ich vzťahu k 
objavovaniu prírody. Navrhovaný rozvojový program 
bude obsahovať bádateľské aktivity pre deti, zamerané na 
osvojovanie rôznych prírodovedných tém, napr. voda, 
počasie (dážď, sneh, vietor, dúha, rosa atď.), rastliny a 
pod. Bádateľské aktivity budú spracované v podobe 
metodických materiálov pre učiteľov. Navrhovaný 
rozvojový program bude výskumne overovaný v praxi 
viacerými metódami, napr. prostredníctvom 
pedagogického experimentu, pozorovania, interview s 
deťmi, dotazníkmi pre učiteľov. 

Žiadané: 
22 540 

2014-2016 5400 

 
GAPF 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov projektu Hlavný riešiteľ Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 2014 
Doba 

trvania 
projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

GAPF 1/22/2014 

Psychosomatický 
vývin detí, 

žiakov a mládeže 
v reflexiištátneho 

vzdelávacieho 
programu 

Bohuslav 
Stupák, 

PaedDr., PhD. 

Projekt má prispieť k poznaniu a analyzovaniu súčasného stavu, 
vybraných aspektov z problematiky psychosomatického vývinu detí, 
žiakov a mládeže v reflexii štátneho vzdelávacieho programu, využitia 
vybraných metód, foriem a prostreidkovtelovýchovného procesu 
v školách ako aj vyučovacieho predmetu na univerzitách. Jednotlivé 
aspekty vyučovacieho procesu budú skúmané anlýzou, 
syntézou,generalizáciou dát a komparáciou na základe získaných 
výskumných údajov ako aj od vyučujúcich. Výstupom udú teoretické 
závery a námety na skvalitnenie telovýchovného procesu a konkrétne 
cvičenia, aktivity, formy a metódy telovýchovného procesu. Tieto 
výstupoy budú piblikované na medzinárodných, zahraničných 
a domcich konferenciách. 

2014-2015 1260 

 
5.3 Riešené projekty 

 
Zahraničné  výskumné 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov 
projektu 

Hlavný 
riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu 
za rok 2014 

Pridelené 
finančné 

prostriedky 
na rok 2014 

v EUR 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

Fundacja 
Rozwoju 
Zasobów 

Ludzkich 90-
007 Łódź 

1/IX/P/2011 

Kategoryzacja 
wychowania 
przez drame 
na wydziałach 
pedagogicznyc
h na Słowacji i 
w Polsce 

Akimjaková, 
Beáta, doc. 
PaedDr. PhD. 

Pedagogické fakulty na Slovensku a v Poľsku 
zahŕňajú v študijných programoch v odboroch 
predškolská a elementárna pedagogika a špeciálna 
pedagogika kurzy dramatickej výchovy. Okrem toho 
viaceré predmety v týchto študijných programoch 
zahŕňajú prvky dramatickej výchovy. Projekt sa 
zameriava na analýzu študijných programov 
v odboroch predškolská a elementárna pedagogika 
a špeciálna pedagogika na Slovensku a v Poľsku 
z hľadiska uplatňovania dramatickej výchovy. Na 
základe výsledkov výskumu riešiteľský tím navrhuje 
možnosti inovácie a širšieho uplatnenia prvkov 
dramatickej výchovy v spomínaných študijných 
programoch.  

 
2012-
2015 

5100 

Spółka 
Oświatowa 

Fronimos sp. z 
o.o. 

KBP/1/IX/2
011 

Umiejętność 
przyrodnicza 
jako istotny 
element 
pedagogiki 
elementarnej 
na Słowacji i 
w Polsce 

Rochovská, 
Ivana, PaedDr. 
PhD. 

Projekt je zameraný na výskum prírodovednej 
gramotnosti žiakov primárneho vzdelávania na 
Slovensku a v Poľsku. Riešiteľský tím porovná 
úroveň prírodovednej gramotnosti slovenských 
a poľských žiakov a bude analyzovať proces 
prírodovedného primárneho vzdelávania na 
Slovensku a v Poľsku. Na základe výsledkov 
výskumu navrhne metodické materiály, zamerané na 
rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov 
mladšieho školského veku. Navrhované metodické 
materiály budú overené v praxi na základných 
školách na Slovensku a v Poľsku.  

 
2012 - 
2015 

5100 
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Domáce 
 výskumné 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov 
projektu 

Hlavný riešiteľ Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za 
rok 2014 

Pridelené 
finančné 

prostriedky 
na rok 2014 

v EUR 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

KEGA 
031/KU - 
4/2014 

 
Zavádzanie 
moderných 

počítačových 
technológií vo 
vysokoškolske

j príprave 
študentov 

Hlavný riešiteľ 
Gažiová, Mária, 
doc. PhDr., PhD. 

 
Zástupca: 

Dolinská Eva, 
doc. PaedDr., 

PhD. 

Realizovanie výskumu v zavádzaní počítačových 
technológii na VŠ 

 2014-2016 200 

MŠ - 
výzva 

splnomoc
nenca 
vlády 

 
 

 

Program 
prierezových 

politík 
zameraných na 

finančnú 
gramotnosť a 

vytvorenie 
nových 

bankových - 
sociálnych 

produktov pre 
MRK 

prostredníctvo
m prípravy 
stratégie o 

vývoji nových 
bankových 

produktov pre 
sociálne 

znevýhodnené 
skupiny 

 

Dolinská Eva, 
doc. PaedDr., 

PhD. 
Garant 

výskumnej časti 
projektu 

 
1. Modul - školenie v oblasti finančnej 

gramotnosti MRK 
2. Výskum úrovne finančnej gramotnosti MRK 
3. Metodická príručka finančnej gramotnosti 

pre ZŠ. 
4. Výsledky sú zapracované do programu vlády 

SR. 

 2013-2014 100 

KEGA 
035UK-
4/2013 

Model 
uplatnenia 
školskej 
liečebnej 

pedagogiky pri 
podpore 

inkluzívnej 
klímy v 

materskej a 
základnej 

škole 

Janoško, Pavol, 
Mgr. PhD. 

vedúci riešiteľ 
 

Riešiteľka: 
Hašková, 

Veronika, Mgr., 
PhD. 

V roku 2014 boli zrealizované viaceré ciele projektu: 
posilnenie inkluzívna klíma a filozofia školy (bezpečné, 
otvorené, prijímajúce prostredie) prostredníctvom 
terapeuticko-výchovných aktivít s deťmi a žiakmi 
v materskej a základnej škole, poradenská podpora 
rodičov a spolupráce s vedením školy, učiteľmi a ďalšími 
odbornými pracovníkmi. Uskutočnila sa medzinárodná 
vedecká konferencia Inkluzívna klíma ako výzva 
a poslanie, z ktorej bol vydaný konferenčný zborník 
Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie (Kuberová – 
Hašková, 2014). Bola vydaná monografia Škola s 
inkluzívnou klímou (Janoško – Neslušanová, 2014), 
metodická príručka Kroky k inkluzívnej škole 
(Horňáková, 2014) a vedecký zborník Proinkluzívna 
klíma školy. 

5306,63 
EUR 

2013 - 2014 
 

VEGA 
1/0206/13

2013-
2015 

Percipovaná 
sociálna opora 
a spokojnosť 
so sociálnou 

sieťou u 
obyvateľov 
rómskych 
osídlení 

Klein, Vladimír, 
doc. PaedDr. 
PhD. zástupca 

vedúceho 
riešiteľského 

kolektívu 
 

Žiadateľ: FSVaZ 
UKF Nitra 

- Analýza výsledkov kvalitatívneho 
výskumu 

- Publikovanie výsledkov kvalitatívneho 
výskumu na národných 
a medzinárodných vedeckých 
konferenciách 

- Príprava podkladového materiálu 
(zoznam pojmov, ktorými respondenti 
opisovali kľúčové témy) pre tvorbu 
výskumného nástroja do ďalšej fázy 
terénneho výskumu  

- Tvorba výskumného nástroja (dotazníka) 
Realizácia druhej fázy terénneho výskumu 

 2013 - 2015  

  

GAPF 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky 
projektu za rok 2014 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná riešiteľská 
kapacita v hodinách 

GAPF 1/01/2014 

Tvorba učebných 
materiálov pre študijný 
odbor Špeciálna 
pedagogika a 
pedagogika mentálne 
postihnutých 

Akimjaková, 
Beáta, doc. 
PaedDr. PhD. 

Projekt je zameraný na vytvorenie aktuálnych 
interaktívnych učebných materiálov pre študijný 
odbor Špeciálna pedagogika  a pedagogika 
mentálne postihnutých. Učebné materiály 
študentom poskytnú platformu nielen pre 
rozvíjanie kognitívnej úrovne poňatia učiva, ale 
aj ich pedagogických spôsobilostí, predovšetkým 
návrhmi aktivít, ktoré môžu uplatňovať vrámci 
svojej súčasnej a budúcej pedagogickej praxe. 

2014-
2015 

1600 
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Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky 
projektu za rok 2014 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná riešiteľská 
kapacita v hodinách 

GAPF 1/09/2014 

Výskum determinantov 
psychosociálnej 
prosperity adolescentov 
v krajinách V4 

Krajčiriková, 
Ľudmila, doc. 
PhDr., PhD. 

Výskum je zameraný na zistenie, akú tendenciu 
vykazuje agresivita a násilie na základných 
školách u žiakov a do akej miery ovplyvňujú 
determinanty psychosociálnejprosperity 
agresívne prejavy a správanie sa adolescentovv 
jednotlivých krajoch Slovenska a v krajinách V4. 
Výsledkom bude porvnanie ukazovateľov medzi 
krajinymi V4. Projekt vychádza zo situácie na 
východnom Slovensku, kde sú preventívne 
projekty zväčša zamerané na ovplyvňovanie 
jednotliých sociálno-patologických fenoménov, 
avšak chýba tu systémové riešenie 
problémuodstraňovania príčinvzniku týchto 
javov. Predmetom výskumu bude analýza 
životného štýlu adolescentov s prihliadnutím na 
rizikové determinanty psychosociálnej 
prosperity tejto skupinymládeže, vzťah medzi 
frekvenciou stavu agresivity a násiia na 
základných školách v krajinách V4s hľadaním 
a nachádzaním súvislostí tohto správania vo 
vzťahu k rodine, škole, okoliu, rovesníkom, 
religiozite, sebahodnoteniu a osobnostným 
charakteristikám adolescentov. 

2014-
2015 

1600 

GAPF 1/20/2014 

Rozvíjanie 
prírodovedného 
vzdelávania detí v 
kontexte kultúrnej 
gramotnosti 

Rochovská 
Ivana, doc. 
PaedDr., PhD. 

Hlavnou témou projektu je problematika 
rozvíjania prírodovendje gramotnosti detí 
v predprimárnom vzdelávaní. Riešiteľský tím 
považuje za potrebné začať s motiváciou 
k prírodovednému poznávaniu už 
v predprimárnom vzdelávaní.. Ťažiskom 
projektuje výskum prírodovednje gramotnosti 
detí predškolského veku. Vychádzajúc 
z výskumných zistení, riešiteľký tím navrhuje 
rozvojový program predprimárneho 
prírodovedného vzdelávania, orientovaný na 
rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí a ich 
vzťah k objavovaniu prírody. Navrhovaný 
rozvojový priogram bude obsahovať bdateľské 
aktivity pre deti, na osvojenie rôznych 
prírodovedných tém. Bádateľské aktivity budú 
spracované v podobe metodických materiálov 
pre učiteľov. Navrhovaný rozvojový progam 
bude overený v praxi. 

2014- 
2015 

1500 

GAPF 6A/07/2013 Detská univerzita 
PaedDr.Miroslav 
Kamenický, 
PhD. 

Projekt nadväzuje na minuloročný úspešne 
vyriešený projekt GAPF č. 6A/02/2012 Detská 
univerzita. Cieľom detskej univerzity na IJP 
v Levoči je ponúkať možnosti pre záujmové 
vzdelávanie detí mladšieho školského veku 
a motivovať ich vzdelávaniu. Prínosom aktivity 
je budovanie povedomia a pozitívneho obrazu 
Katolíckej univerzity a jej pracoviska Inštitútu 
Juraja Páleša v Levoči u detí a ich rodičov. 

2013-
2014 

2500 

GAPF 4/08/2013 

Medzinárodná vedecká 
konferencia 
doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov 
v Levoči 

Mgr. Anna 
Nemcová 
 
Spoluriešitelia: 
doc. PaedDr. 
Beáta 
Akimjaková, 
PhD., doc. PhDr. 
Ľudmila 
Krajčíriková, 
PhD., PaedDr. 
Ivana 
Rochovská, 
PhD. 

Cieľom projektu je vytvoriť medzinárodný 
priestor pre výmenu skúseností doktorandov 
a mladých vedeckých pracovníkov z pedagogiky 
a príbuzných odborov. Prínosom projektu je 
podpora vedecko-výskumnej činnosti 
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, 
ako aj nadviazanie a prehĺbenie spolupráce PF 
KU so zahraničnými univerzitami a vysokými 
školami. Výstupom aktivity bude vedecká 
publikácia 

2013-
2014 

2200 

GAPF 6A/04/2013 

Veda a výskum na 
Inštitúte Juraja Páleša v 
Levoči v 
medzinárodnom 
porovnaní 

PaedDr. Zdenka 
Hlaváčová, PhD. 

Cieľom aktivít je prezentovať vedeckú 
a odbornú činnosť pedagógov a doktorandov 
pôsobiacich na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči 
v predovšetkým v zahraničí. Cieľ bude 
dosahovaný prostredníctvom prednáškových 
pobytov, stáží, aktívnej účasti na zahraničných 
vedeckých konferenciách a seminároch. 
Ciele budú dosahované za spolupráce 
s partnermi zo zahraniči: Uniwersytet Śląski v 
Katowiciach, Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach, Państwowa 
Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie, Wyzsza 
Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych 
w Łodźi, Szent István University v Szarvasi, 
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci, Akademia ,, 

2013-
2014 

2400 
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Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky 
projektu za rok 2014 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná riešiteľská 
kapacita v hodinách 

IGNATIANUM” w Krakowie, Wyższa Szkoła 
Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych 
v Łódźi, Akademia im. J. Długosza w 
Częstochowie, Západčeská univerzita v Plzni, 
Ostravská univerzita v Ostrave a ďalšie 
univerzity a vysoké školy. 
Riešiteľský tím bude s partnermi rokovať 
o podávaní spoločných projektov, vydávaní 
spoločných publikácií, organizovaní spoločných 
konferencií 

 
 
 Ostatné 

FLP/26.10/13 

Tradície a inovácie vo vysokoškolskej príprave 

študentov odboru predškolská a elementárna 

pedagogika. 

Akimjaková, 

Beáta, doc., 

PaedDr., PhD. 

Inštitút J. Páleša 
Fond Ladislava 

Pyrkera, n.f. 
2013-2015 

FLP/25.10/13 

Analýza metodík a didaktických príručiek na 
vyučovanie cirkevnej hudby na základných, 

stredných  a vysokých umeleckých školách po roku 
1990 na Slovensku 

Dolinská, Eva, 
doc. PaedDr., PhD. 

Inštitút J. Páleša 
Fond Ladislava 

Pyrkera, n.f. 
2013-2015 

 
VI. Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu 

 
c) HABILITAČNÉ KONANIE 
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 
skupín 
 
Ukončené habilitačné konanie: doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. V študijnom 
odbore Educational Sciences. Eszterházy Károly College in Eger, Faculty of Teacher 
Training and Knowledge Technology, dňa 6.6.2014. Téma habilitačnej práce: 
Developing Scientific Literacy of Students in the field of Pre-school and Elementary 
School Pedagogy.  
 

 
VII. Zamestnanci na katedre 

V roku 2014 sa pedagógovia a študenti katedry zúčastnili mobilít za účelom výučby, 
stáže alebo štúdia na univerzitách a vysokých školách v Poľsku. Katedra taktiež 
prijala na mobilitu pedagógov z Poľska a Českej republiky. 
Prehľad mobilít je uvedený v tabuľkách.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14 

Učiteľská mobilita do zahraničia 2014 
Teacher mobility abroad  
 

Pracovisko  
PF KU Účastník mobility Program Trvanie mobility Prijímajúc a univerzita 

Katedra predškolskej 
a elementárnej pedagogiky 
sociálne znevýhodnených 
skupín 

Rochovská, Ivana, 
PaedDr., PhD. 

AGMA Mobilita 22. - 23.2.2014 
Siedlce University of Natural Sciences and 

Humanities, Poľsko 

Katedra predškolskej 
a elementárnej pedagogiky 
sociálne znevýhodnených 
skupín 

Krajčíriková, 
Ľudmila, PhDr., PhD. 

AGMA Mobilita 22. - 23.2.2014 
Siedlce University of Natural Sciences and 

Humanities, Poľsko 

Katedra predškolskej 
a elementárnej pedagogiky 
sociálne znevýhodnených 
skupín 

Akimjaková, Beáta, 
doc. PaedDr., PhD. 

AGMA Mobilita 22. - 23.2.2014 
Siedlce University of Natural Sciences and 

Humanities, Poľsko 

Katedra predškolskej 
a elementárnej pedagogiky 
sociálne znevýhodnených 
skupín 

Rochovská, Ivana, 
PaedDr. PhD. 

mobilita LLP 
ERASMUS za 
účelom výučby, 
prednášky pre 
študentov v 

rozsahu 7 hodín 

5. – 10. 3. 2014 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Chełmie, Poľsko 

Katedra predškolskej 
a elementárnej pedagogiky 
sociálne znevýhodnených 
skupín 

Krajčíriková, 
Ľudmila, PhDr., PhD. 

Erazmus 23. -  28.4.2014 
Państwowa Wyźsza Szkoła Zawodowa w 

Chełmie, Poľsko 

Katedra predškolskej 
a elementárnej pedagogiky 
sociálne znevýhodnených 
skupín 

Akimjaková, Beáta, 
doc. PaedDr., PhD. 

AGMA Mobilita  
prednášky 

02. - 04.05.2014 
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk 

Społecznych w Łodzi, Instytut Studiów 
Edukacyjnych, Poľsko 

Katedra predškolskej 
a elementárnej pedagogiky 
sociálne znevýhodnených 
skupín 

Krajčíriková, 
Ľudmila, PhDr., PhD. 

AGMA Mobilita  
prednášky 

02. - 04.05.2014 
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk 

Społecznych w Łodzi, Instytut Studiów 
Edukacyjnych, Poľsko 

Katedra predškolskej 
a elementárnej pedagogiky 
sociálne znevýhodnených 
skupín 

Rochovská, Ivana, 
PaedDr., PhD. 

AGMA Mobilita 
prednášky 

02. - 04.05.2014 
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk 

Społecznych w Łodzi, Instytut Studiów 
Edukacyjnych, Poľsko 

Katedra predškolskej 
a elementárnej pedagogiky 
sociálne znevýhodnených 
skupín 

Krajčíriková, 
Ľudmila, PhDr., PhD. 

 
Mobilita CEPUS  

za účelom 
prednášky 

05. - 12.5.2014. 
 

University of Natural Sciences nad 
Humanities v Siedlciach, Poľsko 

Katedra predškolskej 
a elementárnej pedagogiky 
sociálne znevýhodnených 
skupín 

Akimjaková, Beáta, 
doc. PaedDr., PhD. 

 
Mobilita CEPUS 

za účelom 
prednášky 

05. - 12.5.2014. 
 

University of Natural Sciences nad 
Humanities v Siedlciach, Poľsko 

Katedra predškolskej 
a elementárnej pedagogiky 
sociálne znevýhodnených 
skupín 

Rochovská, Ivana, 
doc. PaedDr. PhD. 

mobilita CEEPUS 
za účelom výučby 
– Active Methods 
in Teaching and 

Learning 
Mathematics and 

Informatics 

5. – 12. 5. 2014 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny v 

Siedlcach, Poľsko 

Katedra predškolskej 
a elementárnej pedagogiky 
sociálne znevýhodnených 
skupín 

Akimjaková, Beáta, 
doc. PaedDr., PhD. 

 
Mobilita CEEPUS 

za účelom 
prednášky 

13. - 20.5.2014 
 

University of Natural Sciences nad 
Humanities v Siedlciach, Poľsko 

Katedra predškolskej 
a elementárnej pedagogiky 
sociálne znevýhodnených 
skupín 

Akimjaková, Beáta, 
doc. PaedDr., PhD. 

AGMA Mobilita  
prednášky 

29.8. - 1.9.2014 
 

Państwowa Wyźsza Szkoła Zawodowa w 
Chełmie, Poľsko 

Katedra predškolskej 
a elementárnej pedagogiky 
sociálne znevýhodnených 
skupín 

Krajčíriková, 
Ľudmila, PhDr., PhD. 

AGMA Mobilita  
prednášky 

29.8. - 1.9.2014 
 

Państwowa Wyźsza Szkoła Zawodowa w 
Chełmie, Poľsko 

Katedra predškolskej 
a elementárnej pedagogiky 
sociálne znevýhodnených 
skupín 

Rochovská, Ivana, 
doc. PaedDr. PhD. 

mobilita za 
účelom stáže 

29.8. – 1.9.2014 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Chełmie, Poľsko 
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Pracovisko  
PF KU 

Účastník mobility Program Trvanie mobility Prijímajúc a univerzita 

Katedra predškolskej 
a elementárnej pedagogiky 
sociálne znevýhodnených 
skupín 

Akimjaková, Beáta, 
doc. PaedDr., PhD. 

AGMA Mobilita  
prednášky 

01. - 04.10.2014 
 

Państwowa Wyźsza Szkoła Zawodowa w 
Chełmie, Poľsko 

Katedra predškolskej 
a elementárnej pedagogiky 
sociálne znevýhodnených 
skupín 

Krajčíriková, 
Ľudmila, PhDr., PhD. 

AGMA Mobilita  
prednášky 

01. - 04.10.2014 
 

Państwowa Wyźsza Szkoła Zawodowa w 
Chełmie, Poľsko 

 
 

Učiteľská mobilita zo zahraničia 2014 
Teacher mobility from abroad 

 
Pracovisko  

PF KU Účastník mobility Program Trvanie mobility Vysielajúca univerzita 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

prof. dr hab.Piotr 
Mazur 

AGMA Mobilita  16. - 17.1.2014 
Państwa Wyźsza Szkoła Zawodowa w 
Chełmie, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Ernest Nowak Erasmus  11. - 13.2.2014 
Świętokrzyska  Szkola Wyźsza Kielce PL 
KIELCE 12, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

doc. Mgr. Eva 
Zezulková, PhD. 

Erasmus  10. - 14.2.2014 Ostravská Univerzita v Ostrave, ČR  

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

PhDr. et PhDr. Martin 
Kaleja, PhD. 

Erasmus  10. - 14.2.2014  Ostravská Univerzita v Ostrave, ČR 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Mgr. Iwona Durek-
Sypek 

AGMA Mobilita   13. - 15.2.2014  Zespół Szkół Specjalnych  nr. 4, Poľsko  

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Mgr. Adam Lorenc AGMA Mobilita   13. - 15.2.2014  Zespół Szkół Specjalnych  nr. 4, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Mgr. Bartosz 
Weremko 

AGMA Mobilita   13. - 15.2.2014  Zespół Szkół Specjalnych  nr. 4, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Mgr. Ewa Gawlik AGMA Mobilita   13. - 15.2.2014  Zespół Szkół Specjalnych  nr. 4 Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Mgr. Jadwiga Furman AGMA Mobilita   13. - 15.2.2014  Zespół Szkół Specjalnych  nr. 4, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

ICLic.PaedDr. Mgr. 
Michal 

PodzimekTh.D 
AGMA Mobilita 24. - 25.2.2014 Technická univerzita v Liberci, ČR  

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

prof. Jan Zimny Mobility Erasmus  31.3. - 2.4.2014 
Świętokrzyska Szkoła Wyźsa w Kielcach – 
Kielce, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

prof. UP dr. hab. 
Norbert Pikula 

Mobility Erasmus 07. - 09.04.2014 
Świętokrzyska Szkoła Wyźsa w Kielcach – 
Kielce, Poľsko  

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

prof. Edward 
Jarmoch 

Mobility Erazmus 28.05. - 1.6.2014 

Siedlce University of Natural Sciences and 
Humanities, Poland  
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Pracovisko  
PF KU 

Účastník mobility Program Trvanie mobility Vysielajúca univerzita 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

prof. dr hab.Piotr 
Mazur 

AGMA Mobilita  22. - 26.9.2014 
Państwa Wyźsza Szkoła Zawodowa w 
Chełmie, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

dr. Beata 
Komorowska 

AGMA Mobilita  22. - 26.9.2014 
Państwa Wyźsza Szkoła Zawodowa w 
Chełmie, Poľsko 

 
 Katedra organizovala mobility študentov doktorandského štúdia z odborov  
Sociálna práca a Odborová didaktika – teória vzdelávania náboženskej výchovy do 
zahraničia: 

 
 
Študentská mobilita do zahraničia 
Student mobility abroad 

 
Pracovisko  

PF KU  
Účastník mobility  Program Trvanie mobility Prijímajúca univerzita 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Nemcová, Anna, 
Mgr.  

Mobilita za 
účelom stáže 9. - 10.1.2014 

Panstwowa Wyzsya Szkola zawodowa w 
Chelmie, Poľsko  

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči Faltinová, Jana, Ing.  

Mobilita za 
účelom stáže 9. - 10.1.2014 

Panstwowa Wyzsya Szkola zawodowa  w 
Chelmie, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Krajčírik, Ľubomír, 
Mgr. 

AGMA mobilita 
stáž  

26. - 28.2.2014 
Państwa Wysza Szkoła Zawodowa w 
Chełmie, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Oravcová, Marta 
PhDr.  

Mobilita za 
účelom stáže 

26. - 28.2.2014 
Panstwowa Wyzsya Szkola zawodowa w 
Chelmie, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Oravcová, Marta 
PhDr. 

AGMA mobilita  26. - 28.2.2014 
Państwa Wysza Szkoła Zawodowa w 
Chełmie, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Oravcová, Marta 
PhDr. 

AGMA mobilita 
stáž  

04. - 05.03.2014 
Państwowa Wyźsza Szkoła Zawodowa w 
Chełmie, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Oravcová, Marta 
PhDr. 

 
AGMA 

MOBILITA stáž  
08. - 10.03.2014 

Siedlce University of Natural Sciences 
and Humanities, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Oravcová, Marta 
PhDr. 

AGMA mobilita 
stáž  

08. - 10. 03. 2014 
Siedlce University of Natural Sciences 
and Humanities, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Krajčírik, Ľubomír, 
Mgr. 

AGMA mobilita 
prednáška 

08. - 10.3.2014 
Siedlce University of Natural Sciences 
and Humanities, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Oravcová, Marta 
PhDr. 

AGMA mobilita  
konzultácie 
a vedenie 
semináru  

02. - 04.05.2014  
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej 
i Nauk Społecznych w Łodzi, Instytut 
Studiów Edukacyjnych, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Oravcová, Mária 
PhDr. 

AGMA mobilita  
konzultácie 
a vedenie 
semináru 

02. - 04.05.2014  
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej 
i Nauk Społecznych w Łodzi, Instytut 
Studiów Edukacyjnych, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Krajčírik, Ľubomír, 
Mgr. 

AGMA mobilita  

konzultácie 
a vedenie 
semináru 

02. - 04.05.2014  
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej 
i Nauk Społecznych w Łodzi, Instytut 
Studiów Edukacyjnych, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Baštová, Alžbeta, 
Ing. 

AGMA mobility 
za účelom stáže 01. - 04.10.2014 

Państwowa Wyźsza Szkoła Zawodowa w 
Chełmie, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Nemcová, Anna 
Mgr. 

AGMA mobility 
za účelom stáže 01. - 04.10.2014 

Państwowa Wyźsza Szkoła Zawodowa w 
Chełmie, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Pačnárová, 
Miriama, Mgr. 

AGMA mobility 
za účelom stáže 01. - 04.10.2014 

Państwowa Wyźsza Szkoła Zawodowa w 
Chełmie, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči 

Krajčírik, Ľubomír, 
Mgr. 

AGMA mobility 
za účelom 

výuky 
01. - 04.10.2014 

Państwowa Wyźsza Szkoła Zawodowa w 
Chełmie, Poľsko 
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VIII. Sumár  (Executive summary) 

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 
skupín Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku existuje od 10. novembra 2009. 
Katedra sídli na detašovanom pracovisku v Levoči, ktoré bolo zriadené 4.3.2003 
a premenované 1.7.2008 na Inštitút Juraja Páleša pri PF KU v Ružomberku pri 
príležitosti 190. výročia od vzniku prvého pedagogického inštitútu na Spiši (v akad. 
roku 1819/1920), podľa prvého riaditeľa tohto inštitútu Juraja Páleša. V súčasnosti 
na pracovisku pôsobí: 

- Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 
skupín, 

- Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých, 
- Katedra liečebnej pedagogiky, 
- Katedra reštaurovania. 

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín 
odborne a organizačne zabezpečuje bakalársky študijný program predškolská 
a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín v spolupráci s ďalšími 
pedagogickými katedrami a ústavmi na detašovanom pracovisku PF KU v Levoči.  

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín  
vykonáva a naďalej plánuje vykonávať nepretržitú výskumnú činnosť pomocou 
realizácie výskumných projektov a vedecko-publikačnej činnosti jednotlivých členov 
katedry na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.  

Historicko-dokumentačnú činnosť katedra vykonáva v spolupráci so Spišskou 
Kapitulou, Ministerstvom vnútra SR, Štátnym archívom v Levoči, kde sa nachádzajú 
materiály historickej hodnoty, významné pre účely výskumu i vlastnej prednáškovej 
činnosti. Učebné programy, ktoré pracovníci katedry zabezpečujú, sú cielené na 
pedagogickú a špeciálnu pedagogickú prípravu budúcich absolventov s dôrazom na 
jej odbornú a metodickú zložku. Tieto programy sa plnia v celom odbore začínajúc 
prijímacími skúškami a končiac štátnymi záverečnými skúškami.  

Pri zabezpečovaní štúdia pedagogickí zamestnanci kladú dôraz na to, aby študenti 
získali prostredníctvom kvalitného vzdelávania čo najširšie teoretické vedomosti 
z príslušných odborov a z jednotlivých špecializácií, ako aj výchovné kompetencie 
pre prácu s deťmi a mládežou, na báze komplexnej pedagogickej a didaktickej 
prípravy. Jednotlivé kurzy sú koncipované tak, aby študenti získali najnovšie 
teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, a zároveň aj schopnosť ich 
aplikácie v tvorivej pedagogickej práci s deťmi a mládežou. 

Katedra v spolupráci s ďalšími katedrami Inštitútu Juraja Páleša v Levoči naďalej 
plánuje organizovať medzinárodné vedecké podujatia, ako konferenciu  Tradície a 
inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov. Rovnako sa zapájať 
do organizácie a účasti na vedeckých podujatiach organizovaných inými 
inštitúciami. Pripravované sú ďalšie stretnutia Medzinárodného seminára výmeny 
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skúseností určeného pre učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania, 
študentom odboru predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených 
skupín a príbuzných odborov ako aj ostatnej odbornej verejnosti. Je organizovaný 
v spolupráci s Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II. v Lubline. V roku 2014 
sa uskutočnil dvakrát. 

Pedagógovia sa zúčastnili na mobilitách v Poľsku. Katedra prijala hosťujúcich 
vyučujúcich z Poľska a Českej republiky a plánuje pokračovať v posilňovaní 
medzinárodnej spolupráce, predovšetkým so zahraničnými univerzitami, s cieľom 
získavania poznatkov a výmeny skúseností z realizácie pedagogických aj vedecko-
výskumných činností. 

V roku 2014 sa výskum zameral na riešenie vedecko-výskumných úloh smerujúcich 
k analýze umenia a kultúry v predškolskej a elementárnej pedagogike, ku 
kategorizácii vyučovania dramatickej výchovy na pedagogických fakultách na 
Slovenku a v Poľsku, tvorbe monografií a učebných materiálov pre študijný program 
predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, 
environmentálnej výchovy v študijnom odbore „predškolská a elementárna 
pedagogika“, rozvíjaním prírodovednej gramotnosti v predprimárnom a primárnom 
vzdelávaní, k otázkam inkluzívnej edukácie pri edukácii žiakov pochádzajúcich zo 
sociálne znevýhodňujúceho prostredia.  
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IX. Prílohy 

 
 
Príloha 1 Prehľad publikačnej činnosti zamestnancov Katedry predškolskej 
a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín za rok 2014 
 

Kategória 
 

AAA, 
AAB, 
ABA,  
ABB 

ACA, 
ACB, 
BAA, 
BAB, 
BCB, 
BCI, 
EAI, 

CAA, 
CAB, 
EAJ 

FAI 
ADC, 
BDC 

ADD, 
BDD 

CDC, 
CDD 

Ostatné Spolu 

 Katedra 
predškolskej 
a elementárnej 
pedagogiky 
sociálne 
znevýhodnených 
skupín 4 2 5 0 0 0 34 45 
 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (4) 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (1) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách (1) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách (3) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (12) 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (1) 
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (7) 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (1) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (5)  
 
 
AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (4) 
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AKIMJAKOVá, Beáta. 2014. Prayer in the Catechesis of Pre-School and Early School Age 
Children = Prière dans la catéchèse des enfants de l´âge préscolaire et primaire. Chełm : The 
State School of Higher Education in Chełm, 2014. 103 p. ISBN 978-83-61149-42-2. 

AKIMJAKOVÁ, Beáta. 2014. The Integration of Religious Education Content into the 
Curricular Content of Primary Education = Integration de d´éducation religieuse dans les 
programmes d´instruction au primaire. Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Chełmie, 2014. 138 p. ISBN 978-83-61149-34-7. 

ROCHOVSKÁ, Ivana. – KRUPOVÁ, D. 2014. Developing the Science Education of 
Children at a Preschool Age Within the Context of Cultural Literacy = L’éducation aux 
sciences chez les enfants d’âge préscolaire dans le cadre de la compétence culturelle. Chełm : 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2014. 117 s. ISBN 978-83-61149-
38-5 (124 normostrán, Rochovská 75 %) 

ROCHOVSKÁ, Ivana. 2014. Natural Science Education of Preschol and Primary School 
Teachers in V4 Countries = Óvópedagógusok és általános iskolai tanárok 
természettudományos képzése a V4 országokban. Szarvas : Szent István University, 
Faculty of Applied Arts and Education, 2014. 81 pp. ISBN 978-963-269-419-1 (68 
normostrán) 

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

DOLINSKÁ, Eva – DUPKALA, Rudolf – MARINICOVÁ, Mária: Estetika, médiá, 
interpretácia – kulturologické reflexie. Prešov : ISM, 2013. 233 s. (tlač 2014) (Dolinská, E.: 
4 AH) 

 

ADE  Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2) 

ROCHOVSKÁ, Ivana. 2014. L’utilisation de la méthode Concept Cartoon dans 
l´enseignement des sciences naturelles en spécialité : pédagogie préscolaire et 
élémentaire. In Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles, 2/2014. Fribourg 
: Association internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions. ISSN 2235-
2007, p. 57 – 68. Dostupné na:  http://www.sectai.org/en/revue/17-2-2014/ (11,5 
normostrán) 

ŠVÁBOVÁ, Božena. L´implication des infants dans l´éducation élémentaire et 
primaire a travers les techniques de l´art dramatique. In Revue Internationale des 
Sciences humaines et naturelles. ISSN 2235-2007, Année 2014, num. 1 (2014), p. 79-92. 

 

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (3) 

AKIMJAKOVÁ, B. 2014. Média v katechetickej didaktike. Media in Catechetical 
Didactics. In Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. 
Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. Roč. XIV., č. 4 
(2014), s. 48-60. ISSN 1335-9185. 
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HAŠKOVÁ, V. 2014. Inkluzívna edukácia v školských kluboch detí z pohľadu 
vychovávateľov. In Naša škola, roč. 18, 2014/2015, ISSN 1335-2733. 

VAŇKOVÁ, Jiřina – BEDNÁŘÍKOVÁ, Anna. 2014. Počítačové hry a dieťa 
predškolského veku so zdravotným oslabením. In Studia Scientifica Facultatis 
Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok. ISSN 1336-2232, roč. 13, č. 2 (2014), s. 
12-16. 

 

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách (1) 

DOLINSKÁ, Eva. 2014. K mediálnej gramotnosti na Slovensku. In W strone marzeń. 
Warszawa : WSM, 2013 s. 207-224. (tlač 2014) 

 

AED   Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách (3) 

HAŠKOVÁ, Veronika. 2014. Idea inkluzívnej edukácie v dejinách pedagogického 
myslenia. In HORŃÁKOVÁ, M. – JANOŠKO, P. Proinkluzívna klíma školy. 
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. 
ISBN 978-80-561-0175-9. s. 39-52. 

KLEIN, Vladimír. 2014. Pedagogické aspekty kreovania inkluzívneho prostredia 
v bežných materských a základných školách. In  HORŇÁKOVÁ, M. – JANOŠKO, P. 
Proinkluzívna klíma školy : Recenzovaný zborník vedeckých prác. Ružomberok : Verbum – 
vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. ISBN 978-80-561-0175-9. s. 
11-28. 

ŠVÁBOVÁ, Božena. 2014. Variabilná a tvorivá práca s drámou v inkluzívnom 
školskom prostredí. In HORŇÁKOVÁ, M., JANOŠKO, P. Proinkluzívna klíma školy : 
Recenzovaný zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie. Ružomberok : 
VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. ISBN 978-80-
561-0175-9.  s. 152-168. 

 

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3) 

ROCHOVSKÁ, Ivana.  2014. Procesuálna stránka v didaktike přírodovědných 
predmetov v inkluzívnom vzdelávaní na 1. stupni základnej školy. In KALEJA, M. – 
ZEZULKOVÁ, E. (eds.) Předškolní a základní vzdělavaní : Sbornik přispěvků z vědecke 
konference s mezinarodni učasti Inkluzivni vzdělavani v globalnich a v užšich kontextech. 
Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity, 2014. ISBN 978-80-7464-659-1, s. 
133-139. (12,3 normostrán) 

HAŠKOVÁ, Veronika. 2014. Problémy inkluzívnej edukácie v školskom klube detí. 
In NESLUŠANOVÁ, S – EMMEROVÁ, I. – JAROSZ, E. Sociální pedagogika ve službě 
člověku a společnosti. Brno : Institut mezioborových studií, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-
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88010-01-2. s. 637-643. 

VAŇKOVÁ, Jiřina – BEDNÁŘÍKOVÁ, Anna. 2014. Počítač a dieťa s autizmom. In 
HAVELKA, Martin a kol. (eds.). Trendy ve vzdělávání 2014 : Informační technologie a 
technické vzdělávání. [CD-Rom]. Olomouc : GEVAK, 2014. ISBN 978-80-86768-89-2. s. 
270-273. 

 

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (12) 

DOLINSKÁ, Eva – ŠPUREK, Vladimír. K problematike mediálnej gramotnosti 
v primárnom vzdelávaní. In AKIMJAKOVÁ, Beáta – ROCHOVSKÁ, Ivana (eds.).  
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IX. [CD-Rom]. 
Ružomberok : Verbum, 2014. ISBN 978-80-561-0115-5. s. 110-119.  

HAŠKOVÁ, Veronika. 2014. Piaristické školy – prvé bezplatné školy pre chudobných 
chlapcov : Analýza sociálneho stavu študentov piaristickej školy v Podolínci v r. 1642 
– 1782). In AKIMJAKOVÁ, Beáta – ROCHOVSKÁ, Ivana (eds.). Tradície a inovácie vo 
výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IX. [CD-Rom]. Ružomberok : Verbum, 
2014. ISBN 978-80-561-0115-5. s. 314-331. 

HLAVÁČOVÁ, Zdenka. 2014. Identifikácia životných zručností žiakov v primárnom 
vzdelávaní. In AKIMJAKOVÁ, Beáta – ROCHOVSKÁ, Ivana (eds.). Tradície a inovácie 
vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IX. : 4.-5. apríla 2014, Levoča. [CD-
Rom]. Ružomberok : Verbum, 2014. ISBN 978-80-561-0115-5. s. 141-159. 

HLAVÁČOVÁ, Zdenka. 2014. Syntéza výrokov o hre ako edukačného prostriedku v 
predprimárnom vzdelávaní. In AKIMJAKOVÁ, Beáta – ROCHOVSKÁ, Ivana (eds.).  
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IX. : 4. – 5. apríla 
2014, Levoča. [CD-Rom]. Ružomberok : Verbum, 2014. ISBN 978-80-561-0115-5. s. 31-
45. 

JANČOVÁ, I. – ROCHOVSKÁ, Ivana. 2014. Detské interpretácie prírodných javov 
a ich didaktické využitie v primárnom vzdelávaní. In AKIMJAKOVÁ, Beáta – 
ROCHOVSKÁ, Ivana (eds.).  Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej 
generácie učiteľov IX. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU v Ružomberku, 
2014. ISBN 978-80-561-0115-5. s. 167-202. 

KRAJČIRIKOVÁ, Ľudmila. 2014. Využívanie arteterapeutických prvkov pri pôsobení 
na jedinca v záťažových situáciách. In AKIMJAKOVÁ, Beáta – ROCHOVSKÁ, Ivana 
(eds.). Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IX. : 4.-5. 
apríla 2014, Levoča. [CD-Rom]. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, 2014. ISBN 978-80-561-0115-5. s. 354-361. 

KRUPOVÁ, D. - ROCHOVSKÁ, Ivana. 2014. Produktívne metódy a ich využitie 
v predprimárnom vzdelávaní. In AKIMJAKOVÁ, Beáta – ROCHOVSKÁ, Ivana 
(eds.). Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IX. 
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2014. ISBN 978-80-561-
0115-5. s. 56-72. (42 normostrán, Rochovská 50 %). 
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ROCHOVSKÁ, Ivana – AKIMJAKOVÁ, Beáta – KRAJČÍRIKOVÁ, Ľudmila – 
HOCKICKO, Peter. 2014. Stratégie rozvíjania prírodovednej gramotnosti vo vysokoškolskej 
príprave učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania – výsledky projektu KEGA. In 
DANEK, Ján –  Droščák, Martin (eds.). Súčasnosť a perspektívy vysokoškolského 
vzdelávania : 10. výročný medzinárodný vedecký festival Pedagogica Actualis VI. Trnava : 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-552-2. s. 262-285. 

ŠVÁBOVÁ, Božena. 2014. Kreatívna práca s literárnym textom metódami tvorivej 
dramatiky. Creative Work with a Literary Text by USe of Creative Drama Methods. In 
AKIMJAKOVÁ, Beáta – ROCHOVSKÁ, Ivana (eds.). Tradície a inovácie vo výchove a 
vzdelávaní modernej generácie učiteľov IX. [CD-Rom]. Ružomberok : Verbum – 
vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014.  ISBN 978-80-561-0115-5. s. 
247 – 258. 

ŠVÁBOVÁ, Božena. 2014. Oživujme ľudové zvyky a tradície spišského regiónu netradične 
a zaujímavo. Recovery the Folk Customs and Traditions of the Spiš Region in a Non-
traditional Way. In AKIMJAKOVÁ, Beáta – ROCHOVSKÁ, Ivana (eds.). Tradície a 
inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IX. [CD-Rom]. 
Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. 
ISBN 978-80-561-0115-5. s. 259-271. 

ŠVÁBOVÁ, Božena. 2014. Ľudové umenie prebúdzajúce tvorivosť a hravosť dieťaťa 
v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Folklore Activating Creativity and 
Gamesomeness of a Child in Pre-primary and Primary Education. In AKIMJAKOVÁ, Beáta 
– ROCHOVSKÁ, Ivana – ŠÁRNIKOVÁ, Gabriela (eds.). Tradície a inovácie vo výchove a 
vzdelávaní modernej generácie učiteľov X. [CD-Rom]. Ružomberok : Verbum - 
vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014.  ISBN 978-80-561-0140-7. s. 
188-202. 

ŠVÁBOVÁ, Božena. 2014. Tvorivé hry s predmetom a tvorba príbehov Creative Plays with 
an Object and the Creation of Stories. In AKIMJAKOVÁ, Beáta – ROCHOVSKÁ, Ivana – 
ŠÁRNIKOVÁ, Gabriela (eds.). Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej 
generácie učiteľov X. [CD-Rom]. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, 2014.  ISBN 978-80-561-0140-7. CD-ROM, s. 203-216. 

 

AFH  Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (1) 

KLEIN, Vladimír – ŠILONOVÁ, Viera. 2014. Segregácia versus integrácia 
v edukačnom procese rómskych žiakov. In Zborník abstraktov zo sympózia Vplyv na 
úspešnosť Rómov z marginalizovaných rómskych komunít  v edukačnom procese. Liptovský 
Ján. 10. – 11. 4. 2014. ISBN978-80-89535-15-6. s. 23. 

 

BAB  Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

ŠVÁBOVÁ, Božena. 2014. Fenomén rozprávky v detskom svete a tvorivá dramatika. 
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. 
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80 s. ISBN 978-80-561-0166-7. 

 

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 
(7) 

BEDNÁŘÍKOVÁ, Anna. 2014. Užitočnosť aplikácie IKT vo výučbe náboženskej 
výchovy na prvom stupni základných škôl spišskej diecézy. In TURIAK, Emil. 
Koncipovanie osobnosti človeka v deficite dobra a lásky : medzinárodná vedecká konferencia. 
[CD-Rom]. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v 
Ružomberku, 2014. ISBN 978-80-561-0134-6. s. 9-14. 

DOLÍHAL, Peter. – KLEIN, Vladimír. – ŠILONOVÁ, Viera. 2014. Návrhy na zmeny 
v legislatíve SR smerom k napĺňaniu filozofie inkluzívneho vzdelávania. In KLEIN, 
Vladimír (edit.). 2014. Pedagogický model inkluzívneho vzdelávania v základných školách. 
Prešov : Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2014.  ISBN 978-80-565-0208-2. 
s.120-134. 

HAŠKOVÁ, Veronika. 2014. Podpora inklúzie v inštitúciách zabezpečujúcich 
výchovu vo voľnom čase. In KUBEROVÁ, H. – HAŠKOVÁ, V.  Inkluzívna klíma ako 
výzva a poslanie. [CD-Rom]. Ružomberok : VERBUM, 2014. ISBN 978-80-561-0176-6. s. 
313-320. 

STUPÁK, Bohuslav. 2014. Aspekty inklúzie v predmete telesná výchova 
prostredníctvom kompenzačnej funkcie. In KUBEROVÁ, H. – HAŠKOVÁ, V.  
Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie. [CD-Rom]. Ružomberok : VERBUM, 2014. ISBN 
978-80-561-0176-6. s. 43-52. 

STUPÁK, Bohuslav. 2014. Prevencia chybného držania tela žiakov mladšieho 
školského veku. In AKIMJAKOVÁ, Beáta – ROCHOVSKÁ, Ivana – ŠÁRNIKOVÁ, 
Gabriela (eds.). Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov X. 
[CD-Rom]. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v 
Ružomberku, 2014.  ISBN 978-80-561-0140-7. s. 149-175. 

STUPÁK, Bohuslav. 2014. Prostriedky prevencie chybného držania tela u žiakov v 
primárnom vzdelávaní. In AKIMJAKOVÁ, Beáta – ROCHOVSKÁ, Ivana – 
ŠÁRNIKOVÁ, Gabriela (eds.). Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej 
generácie učiteľov X. [CD-Rom]. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, 2014.  ISBN 978-80-561-0140-7. s.176-187. 

STUPÁK, Bohuslav. 2014. Využitie fitlopty na hodinách telesnej výchovy v 
primárnom vzdelávaní. In AKIMJAKOVÁ, Beáta – ROCHOVSKÁ, Ivana – 
ŠÁRNIKOVÁ, Gabriela (eds.). Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej 
generácie učiteľov X. [CD-Rom]. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, 2014.  ISBN 978-80-561-0140-7. s. 140-148. 

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch (2) 
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KRAJČÍRIKOVÁ, Ľudnila. 2014. Recenzia na článok: AKIMJAKOVÁ, B. 2014. Média 
v katechetickej didaktike. Media in Catechetical Didactics. In Disputationes 
Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. Roč. XIV., č. 4 (2014),  s. 60. 
ISSN 1335-9185. 

ŠVÁBOVÁ, Božena. 2014. Recenzja książki Ivany Rochovskej i Dagmary Krupovej 
Developing the Science Education of Children at a Preschool Age within the Context 
of Cultural Literacy. In Scientific Bulletin of Chełm : section of pedagogy. ISBN 978-83-
61149-74-3198. ISSN 2084-6770, s. 187-188.  

FAI  Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (5) 

AKIMJAKOVÁ, Beáta – ROCHOVSKÁ, Ivana (eds.). 2014. Tradície a inovácie vo 
výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IX. Ružomberok : VERBUM  –  
vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. 378 s. ISBN 978-80-561-
0115-5. 

AKIMJAKOVÁ, Beáta –  ROCHOVSKÁ, Ivana –  ŠARNÍKOVÁ, Gabriela (eds.). 2014. 
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov X. Ružomberok : 
VERBUM  – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. 216 s. ISBN 
978-80-561-0140-7. 

KAMENICKÝ, Miroslav (edit.) Rozvoj matematických predstáv, priestorovej orientácie, 
vnímanie času a pojem čísla. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, 2014. 34 s. ISBN 978- 80- 0111- 7. 

KLEIN, Vladimír (edit.). 2014. Pedagogický model inkluzívneho vzdelávania v základných 
školách. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2014. ISBN 978-80-565-
0208-2. 

KUBEROVÁ, Helena – HAŠKOVÁ, Veronika (eds.) 2014. Inkluzívna klíma ako výzva a 
poslanie. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v 
Ružomberku, 2014. 320 s. ISBN 978-80-561-0176-6. 
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Príloha 2: Prehľad ocenení zamestnancov Katedry predškolskej a elementárnej 
pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín za rok 2014 
 
(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 

 
Kamenický 
Miroslav, 
PaedDr. PhD 

Tradície a inovácie vo 
výchove a vzdelávaní 
modernej generácie 
učiteľov IX.  (Pojem čísla 
v predprimárnom 
vzdelávaní) 

Levoča 4. 4. 2014 

 Eva Dolinská 
Slovensko-ukrajinské 
vzťahy v oblasti lingvistiky 

Ternopoľská 
univerzita 

13.3.2014 

 Eva Dolinská 
Komparácia metodík 
odborovej didaktiky na 
Slovensku a na Ukrajine 

Užhorod 20.9.2014 

 Klein, Vladimír 

Medzinárodná vedecká 
konferencia: „Inkluzívna 
klíma ako výzva a poslanie  
- Inclusive Climate as a 
Challenge and Mission.“  
(Pedagogické aspekty 
kreovania inkluzívneho 
prostredia v bežných 
materských a základných 
školách) 

Levoča 10. 10. 2014 

 
Ostatné prednášky 

Kategória 
publikačnej 

činnosti 
Autor 

Názov projektu/konferencie 
(názov príspevku) 

Miesto 
uskutočnenia 

Termín 
uskutočnia 

 
Akimjaková, 
Beáta. 

Seminárium Wymiany 
Doświadczeń – Dziecko ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w pezedszkolu i 

Lublin, 
Poľsko 

14. 03. 2014 
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Kategória 
publikačnej 

činnosti 
Autor 

Názov projektu/konferencie 
(názov príspevku) 

Miesto 
uskutočnenia 

Termín 
uskutočnia 

edukacji wczesnoszkolnej 
(Trudności wychowowacze w 
przedszkolu i edukacji 
wczesnoszkolnej oraz sposoby 
ich rozwiązywania) 

 
Akimjaková, 
Beáta 

Wyzwania XXI. wieku Człoviek, 
Kultura, Nauka, Postęp 

Tarnobrzeg 10.4.2014 

 
Akimjaková, 
Beáta 

Contemporary Educational 
Strategies and Challenges 
medzinárodnej vedeckej 
konferencii /współczesne 
strategie i wyzwania edukacyjne 
w trosce o bezpieczeństwodzieci 
i młodzieźy  (Boh ako zdroj 
pocitu bezpečia u detí 
a mládeže) 

Chełm, 
Poľsko 

8.- 
10.5.2014 

 
Akimjaková, 
Beáta 

Medzinárodná vedecká 
konferencia -  Univerzalizmus 
ľudskej práce – moderná 
konotácia (Duchovný život 
vybranej komunity)  

Krakov, 
Poľsko 
 
 

29. - 30.05. 
2014 

 
Akimjaková, 
Beáta 

XXII. vedecká konferencia s 
medzinárodnou účasťou Životné 
prostredie a prevencia 
zdravotného zlyhania z pohľadu 
pomáhajúcich profesií 

Spišská Nová 
Ves 

18.8.2014. 
 
 

 
Akimjaková, 
Beáta 

IX. medzinárodná konferencia 
„Specjalne Potrzeby Edukacyjne 
w drodze ku dorosłości osób z 
niepełnosprawnością“ - 
wyzwania i szanse dla procesu 
edukacji i rehabilitacji zbliźa się 
wielkimi krokami (Tvorba klímy 
v inkluzívnom školskom 
prostredí) 

Ustroń, 
Poľsko 

19.-20. 11. 
2014 

  
 
AFD 

Dolinská, Eva 
– Špurek, 
Vladimír 
 

Tradície a inovácie vo výchove 
a vzdelávaní modernej generácie 
učiteľov IX. (K problematike 
mediálnej gramotnosti 
v primárnom vzdelávaní) 

 
 
 
IJP v LE 

4.-5. 4.2014 
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Kategória 
publikačnej 

činnosti 
Autor 

Názov projektu/konferencie 
(názov príspevku) 

Miesto 
uskutočnenia 

Termín 
uskutočnia 

 
AFD 

Dolinská, Eva  
 

Dni Tadeáša Salvu 
(Znaky balady v tvorbe Jany 
Bodnárovej) 

 
 
 
Lúčky  
 

 
16.-
17.10.2014 
 

 AFD 
 

Dolinská, Eva 
 
 

Kvalita života V. 
(Umenie ako determinant kvality 
života) 
 

 
 
 
 
Stropkov 
 

24.-
25.4.2014 
 

 

Klein, 
Vladimír - 
Šilonová, 
Viera 

Sympózium  Vplyv na úspešnosť 
Rómov z marginalizovaných 
rómskych komunít  v 
edukačnom procese (Segregácia 
versus integrácia v edukačnom 
procese rómskych žiakov) 

Liptovský Ján 
10. – 11. 4. 
2014 

 
Krajčiriková, 
Ľudmila 

Dziecko ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w 
pezedszkolu i edukacji 
wczesnoszkolnej (Trudności 
wychowowacze w przedszkolu i 
edukacji wczesnoszkolnej oraz 
sposoby ich rozwiązywania) 

Lublin, 
Poľsko 

14. 03. 2014 

AFC 
Krajčiriková, 
Ľudmila 

Dzieci i młodzieź zagroźone 
niedostosowaniem społecznym i 
niedostosowane  społecznie. 
(Podomiotowość i partnerstwo w 
wychowaniu) 

Chelm, 
Poľsko 

9. 4. 2014 

AFC 
Krajčiriková, 
Ľudmila 

Współczesne strategie i 
wyzwania edukacyjne  – W 
trosce o bezpieczeństwodzieci 
i młodzieźy (Rodinné prostredie 
dieťaťa a jeho bezpenosť) 

Chelm, 
Poľsko 

8.-10. 5. 
2014 

AFC 
Krajčiriková, 
Ľudmila 

Medzinárodná vedecká 
konferencia – Universalism of 
Human work – Contemporary 
Connotations Univerzalizmus 
ľudskej práce – moderná 
konotácia (Sociálna starostlivosť 

Krakov, 
Poľsko 

29.  - 30.05. 
2014 
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Kategória 
publikačnej 

činnosti 
Autor 

Názov projektu/konferencie 
(názov príspevku) 

Miesto 
uskutočnenia 

Termín 
uskutočnia 

o rómsku rodinu) 

 
Krajčiriková, 
Ľudmila 

 IX. medzinárodná konferencia 
Specjalne Potrzeby Edukacyjne 
w drodze ku dorosłości osób 
z niepełnosprawnością - 
wyzwania i szanse dla procesu 
edukacji i rehabilitacji zbliźa się 
wielkimi krokami (Komunikačná 
schopnosť dieťaťa s mentálnym 
postihnutím) 

Ustroń, 
Poľsko 

19.-20. 11. 
2014 

AFC 
Hašková, 
Veronika 

Sociální pedagogika ve službě 
člověku a společnosti (Problémy 
inkluzívnej edukácie v školskom 
klube detí) 

Brno, Česká 
republika 

8. – 9. 4. 
2014 

AFD 
Hašková, 
Veronika 

 
Tradície a inovácie vo výchove a 
vzdelávaní modernej generácie 
učiteľov IX. (Piaristické školy – 
prvé bezplatné školy pre 
chudobných chlapcov : Analýza 
sociálneho stavu študentov 
piaristickej školy v Podolínci v r. 
1642 – 1782) 

Levoča 
4.-5. 4. 
2014 

 AFD Zubal, Pavol   

ARS ET EDUCATIO 

(Princíp znázorňovania arabesky 

v diele Josepha von Eichendorffa 

Mramorový obraz a jeho 

pedagogická interpretácia 

v rámci študijnej disciplíny 

Terapia umením) 

Ružomberok 19.11.2014 

BEF 
Hašková, 

Veronika 

Medzinárodná vedecká 

konferencia Inkluzívna klíma 

jako výzva a poslanie (Podpora 

inklúzie v inštitúciách 

zabezpečujúcich výchovu vo 

voľnom čase) 

Levoča 10. 10. 2014 

BEF 
Stupák, 

Bohuslav 

Inkluzívna klíma ako výzva a 

poslanie (Aspekty inklúzie v 
Levoča 10. 10. 2014 
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Kategória 
publikačnej 

činnosti 
Autor 

Názov projektu/konferencie 
(názov príspevku) 

Miesto 
uskutočnenia 

Termín 
uskutočnia 

predmete telesná výchova 

prostredníctvom kompenzačnej 

funkcie) 

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

Meno a priezvisko Názov konferencie/kongresu Miesto Dátum 

Akimjaková, Beáta, 
doc. PaedDr., PhD. 

Medzinárodná vedecká 
konferencia: „Inkluzívna klíma 
ako výzva a poslanie  - 
Inclusive Climate as a 
Challenge and Mission.“ 

Levoča 10. 10. 2014 

Akimjaková, Beáta, 
doc. PaedDr., PhD. 

Tradície a inovácie vo výchove 
a vzdelávaní modernej 
generácie učiteľov IX. 

Levoča 4. – 5.4.2014 

Akimjaková, Beáta, 
doc. PaedDr., PhD. 

Multidisciplinárna XXII. 
vedecká konferencia s 
medzinárodnou účasťou 
„Životné prostredie a 
prevencia zdravotného 
zlyhania z pohľadu 
pomáhajúcich profesií“ 

Spišská 
Nová Ves 

18. 8. 2014 

Dolinská, Eva, doc. 
PaedDr., PhD. 

Multidisciplinárna XXII. 
vedecká konferencia s 
medzinárodnou účasťou 
„Životné prostredie a 
prevencia zdravotného 
zlyhania z pohľadu 
pomáhajúcich profesií“ 

Spišská 
Nová Ves 

18. 8. 2014 

Klein, Vladimír, doc. 
PaedDr., PhD. 

Tradície a inovácie vo výchove 
a vzdelávaní modernej 
generácie učiteľov IX. 

Levoča 4.-5.4.2014 

Klein, Vladimír, doc. 
PaedDr., PhD. 

Sympózium  Vplyv na 
úspešnosť Rómov z 
marginalizovaných rómskych 
komunít  v edukačnom 
procese 

Liptovský 
Ján 

10. – 11. 4. 
2014 

Klein, Vladimír, doc. 
PaedDr., PhD. 

Medzinárodná vedecká 
konferencia: „Inkluzívna klíma 

Levoča 10. 10. 2014 
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Meno a priezvisko Názov konferencie/kongresu Miesto Dátum 
ako výzva a poslanie  - 
Inclusive Climate as a 
Challenge and Mission.“ 

Krajčiriková, Ľudmila, 
doc. PhDr., PhD. 

Tradície a inovácie vo výchove 
a vzdelávaní modernej 
generácie učiteľov IX. 

Levoča 4.-5.4.2014 

Krajčiriková, Ľudmila, 
doc. PhDr., PhD. 

Medzinárodná vedecká 
konferencia „Wwspółczesne 
strategie i wyzwania 
edukacyjne w trosce 
o bezpieczeństwodzieci 
i młodzieź“ 

Chełm, 
Poľsko 

8. – 10. 5. 
2014 

Krajčiriková, Ľudmila, 
doc. PhDr., PhD. 

Multidisciplinárna XXII. 
vedecká konferencia s 
medzinárodnou účasťou 
„Životné prostredie a 
prevencia zdravotného 
zlyhania z pohľadu 
pomáhajúcich profesií“ 

Spišská 
Nová Ves 

18. 8. 2014 

Krajčiriková, Ľudmila, 
doc. PhDr., PhD. 

Medzinárodná vedecká 
konferencia: „Inkluzívna klíma 
ako výzva a poslanie  - 
Inclusive Climate as a 
Challenge and Mission.“ 

Levoča 
 
 
10. 10. 2014 

Hlaváčová, Zdenka, 
PaedDr. PhD. 

Tradície a inovácie vo výchove 
a vzdelávaní modernej 
generácie učiteľov IX. 

Levoča 4.-5.4. 2014 

Hlaváčová, Zdenka, 
PaedDr. PhD. 

Medzinárodná vedecká 
konferencia: „Inkluzívna klíma 
ako výzva a poslanie  - 
Inclusive Climate as a 
Challenge and Mission.“ 

Levoča 10. 10. 2014 

PaedDr. Božena 
Švábová, PhD. 

Medzinárodná vedecká 
konferencia: „Inkluzívna klíma 
ako výzva a poslanie  - 
Inclusive Climate as a 
Challenge and Mission.“  

Levoča 10.10.2014 

 


