
II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast /

I.11 ORCID iD 3

I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole

/ Name of the study field in which a person works at the university

Učiteľstvo a pedagogické vedy

I.7 Pracovné zaradenie / Position docent

I.8 E-mailová adresa / E-mail address jan.jenco@ku.sk

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl

/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7884

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1969

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace
Teologická fakulta KU

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace
Hlavná 89, 040 01 Košice

I. Základné údaje / Basic information
I.1 Priezvisko / Surname Jenčo

I.2 Meno / Name Ján

I.3 Tituly  / Degrees doc. ThDr. PhD.

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1

Research/art/teacher profile of a person 2

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ.

The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak 

Accreditation Agency for Higher Education (SAAHE) applications.
Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update: 01.02.2021
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mailto:jan.jenco@ku.sk
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II.c Odbor a program /

Study field and programme

1993 Teológia/Katolícka 

teológia

2005 Teológia/Katolícka 

teológia

2008 Odborová didaktika - 

teória vzdelávania 

náboženskej výchovy

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

1993 - súčasnosť

2000-2008

2008 - súčasnosť 

IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /
IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution IV.c Rok / Year

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills

rímskokatolícky duchovný Košická arcidiecéza

odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta

docent Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta

II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science 

(DrSc.) 

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position III.b Inštitúcia / Institution

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher 

education

UK CMBF Bratislava

II.4 Titul docent / Associate professor

PF KU Ružomberok

II.5 Titul profesor / Professor

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa / First degree of higher 

education

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

UK CMBF Bratislava

II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie /

Name of the university or institution
II.b Rok / Year 

Higher education and further qualification growth



1997

2008

V.1.c Stupeň /

Degree

II. učiteľstvo a pedagogické 

vedy/Teacher Training and 

Education Science

II. učiteľstvo a pedagogické 

vedy/Teacher Training and 

Education Science

II. učiteľstvo a pedagogické 

vedy/Teacher Training and 

Education Science

II. učiteľstvo a pedagogické 

vedy/Teacher Training and 

Education Science

I. učiteľstvo a pedagogické 

vedy/Teacher Training and 

Education Science

I. učiteľstvo a pedagogické 

vedy/Teacher Training and 

Education Science

Všeobecná didaktika Učiteľstvo

Teória výchovy Učiteľstvo

Didaktika náboženskej výchovy 2 Učiteľstvo náboženskej výchovy

Didaktika filozofie 1 Učiteľstvo filozofie 

Didaktika filozofie 2 Učiteľstvo filozofie 

Didaktika náboženskej výchovy 1 Učiteľstvo náboženskej výchovy

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile 

courses taught in the current academic year according to study programmes 

V.1.a Názov profilového predmetu /

Name of the profile course 

V.1.b Študijný program /

Study programme

V.1.d Študijný odbor / 

Field of study

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

/ Overview of activities within the teaching career at the university

Kurz francúzskeho jazyka ISPC, Paríž, Francúzsko 

ECDL certifikát ECDL

Activity description, course name, other
IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution IV.c Rok / Year



I. učiteľstvo a pedagogické 

vedy/Teacher Training and 

Education Science

V.2.b Stupeň /

Degree

I.+II. teológia/Theology

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses

V.4.a Bakalárske (prvý stupeň) V.4.b Diplomové (druhý stupeň)

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of 

the responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year

V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania /

Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je 

Study field to which it is assigned

Katolícka teológia

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na 

vysokej škole v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality 

assurance of the study programme or its part at the university in the current academic year 4
V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

V.2.c Študijný odbor / 

Field of study

Hermeneutika Učiteľstvo



/ Dissertation (third degree)

V.5.c Stupeň V.5.d Študijný odbor
/ Degree / Field of study

I.

učiteľstvo a pedagogické 

vedy/Teacher Training and 

Education Science

I.

učiteľstvo a pedagogické 

vedy/Teacher Training and 

Education Science

II.

učiteľstvo a pedagogické 

vedy/Teacher Training and 

Education Science

II.

učiteľstvo a pedagogické 

vedy/Teacher Training and 

Education Science

VI.1.b Za posledných šesť rokov

/ Over the last six years

23VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs 61

VI.1.a Celkovo / Overall

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti

/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations

Hodnotenie v školskej praxi

Učiteľstvo

Edukácia rómskych žiakov

Učiteľstvo

Kooperatívne učenie

Učiteľstvo

Organizácia a riadenie školstva

Učiteľstvo

V.5.a Názov profilového predmetu

/ Name of the profile course 

V.5.b Študijný program

/ Study programme

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku

/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes

8
V.4.2 Počet obhájených prác

/ Number of defended theses
37 96

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác

/ Number of currently supervised theses
1 4 1

/ Diploma (second degree)/ Bachelor's (first degree)



0

9

0

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other 

outputs over the last six years 6

1.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

5.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Spirituálno-pedagogické pôsobenie J. I. Simonsa v rehoľnej formácii [elektronický dokument] / Jenčo, Ján [Autor, 100%] ; Jurko, Jozef [Recenzent] ; Ragan, 

Gabriel [Recenzent]. – 1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020. – 119 s. [6,10 AH]. – ISBN 

(elektronické) 978-80-561-0818-5

4.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Princípy katechézy detí predškolského veku : sprostredkovanie viery malému dieťaťu / Ján Jenčo. - Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2008. - 140 s. - 

ISBN 978-80-89138-94-4.

3.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

La catéchèse de Clément d’Alexandrie dans le sillage de la catéchèse patristique [elektronický zdroj] / Ján Jenčo (Autor) ; Etienne Michelin (Recenzent), 

Jozef Jurko (Recenzent), Peter Tirpák (Recenzent). - 1. vyd. - Częstochowa : Wydawnictwo „EDUCATOR”, 2016. - CD-ROM, 126 s. - elektronická monografia.   

ISBN 978-83-7542-105-7.

2.
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

L´esprit saint, premier catéchiste : etude a partir de l´oeuvre de Luc et de Cyrille de Jérusalem / Ján Jenčo. - Budapest : Szent István Társulat az Apostoli 

Szentszeék Könyvkiadója, 2008. - 109 s. - ISBN 978-963-9206-54-0.

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5

1.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

L´apport de l´œuvre de Cyrille de Jérusalem pour la catéchèse contemporaine / Ján Jenčo. - [1. ed.]. - Szeged : Gerhardus Kiadó Szeged, 2010. - 77 s. - ISBN 

978-963-88396-5-7.

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the 

research/artictic/other outputs
66

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej 

činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases
0

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited 

lectures at the international, national level

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / 

Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus 

databases

0



4.
Aplikácia projektovej edukácie v náboženskom vyučovaní detí predškolského veku / Ján Jenčo. - Košice : Vienala, 2009. - 123 s. - ISBN 978-80-89232-66-6.

3.

L´apport de l´œuvre de Cyrille de Jérusalem pour la catéchèse contemporaine / Ján Jenčo. - [1. ed.]. - Szeged : Gerhardus Kiadó Szeged, 2010. - 77 s. - ISBN 

978-963-88396-5-7.

[3] PEČOVSKÁ, Lucia. l vincolo sacramentale del matrimonio secondo Matthias Joseph Scheeben. Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2013, s. 87.

2.

L´esprit saint, premier catéchiste : etude a partir de l´oeuvre de Luc et de Cyrille de Jérusalem / Ján Jenčo. - Budapest : Szent István Társulat az Apostoli 

Szentszeék Könyvkiadója, 2008. - 109 s. - ISBN 978-963-9206-54-0.

[3] PEČOVSKÁ, Lucia. L´amore al prossimo come Equal Regard in "Agape. An Ethical Analysis" di Gene Outka. Częstochowa : Wydawnictwo „EDUCATOR”, 

2014, s. 85.

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the 

research/artistic/other outputs7

1.

L´esprit saint, premier catéchiste : etude a partir de l´oeuvre de Luc et de Cyrille de Jérusalem / Ján Jenčo. - Budapest : Szent István Társulat az Apostoli 

Szentszeék Könyvkiadója, 2008. - 109 s. - ISBN 978-963-9206-54-0.

[3]  LABARRIÉRE, Thomas. La catechése sous l'action de l'esprit saint, á l'ecole de Marie. Madrid : Facultad de Teología "San Dámaso", 2007, s. 37.

5.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Projektovanie ako forma atraktívneho vyučovania sociálno-právnej ochrany / Ján Jenčo (Autor) ; Cyril Hišem (Recenzent), Lenka Haburajová Ilavská 

(Recenzent), Daniela Baková (Recenzent), Radoslav Lojan (Recenzent).

In: Nové aspekty v sociálno-právnej ochrane : zborník z vedeckej konferencie : [Teologická fakulta KU v Ružomberku, Košice, 25. septembra 2014] / Lýdia 

Lešková (Editor). - Prešov : Michal Vaško - Vydavateľstvo, 2014. - ISBN 978-80-7165-948-8. - S. 40-55.

4.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Výchova k hodnotám v rodinnej a náboženskej výchove ako cesta k skvalitňovaniu života človeka / Ján Jenčo (Autor) ; Jozef Jarab (Recenzent), Jozef Jurko 

(Recenzent), Michal Hospodár (Recenzent).

In: Vízie a perspektívy kvality života / Gabriel Paľa (Editor), Peter Tirpák (Editor). - Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v 

Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-1147-4. - S. 102-121.

3.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Spirituálno-pedagogické pôsobenie J. I. Simonsa v rehoľnej formácii [elektronický dokument] / Jenčo, Ján [Autor, 100%] ; Jurko, Jozef [Recenzent] ; Ragan, 

Gabriel [Recenzent]. – 1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020. – 119 s. [6,10 AH]. – ISBN 

(elektronické) 978-80-561-0818-5

2.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Relevantnosť a implementácia projektovej edukácie v náboženskej výchove / Ján Jenčo (Autor) ; Jozef Jurko (Recenzent), Pavol Dráb (Recenzent).
In: Inovačné vyučovacie metódy a ich aplikácia do náboženskej výchovy / Ján Jenčo (Editor), Gabriela Genčúrová (Editor). - Prešov : Michal Vaško - 

Vydavateľstvo, 2014. - ISBN 978-80-7165-955-6. - S. 204-230 [1,83 AH].

1. La catéchèse de Clément d’Alexandrie dans le sillage de la catéchèse patristique [elektronický zdroj] / Ján Jenčo (Autor) ; Etienne Michelin (Recenzent), 

Jozef Jurko (Recenzent), Peter Tirpák (Recenzent). - 1. vyd. - Częstochowa : Wydawnictwo „EDUCATOR”, 2016. - CD-ROM, 126 s. - elektronická monografia.   

ISBN 978-83-7542-105-7.



1.

2.

3.

4.

5.

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position
VII.b Názov inštitúcie, grémia /

Name of the institution, board

VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

MŠVVŠ – 003KU-2-1/2018. Rozvoj a podpora KU pri napĺňaní dlhodobého zámeru. 2018-2019. Zodpovedný riešiteľ za TF.

KEGA 041KU-4/2012 Výskum využívania inovačných metód v primárnom vzdelávaní predmetu náboženská výchova a tvorba nových učebných pomôcok pre 

ich implementáciu do edukačného procesu. (2012-2014). Vedúci projektu.

VEGA 1/1330/12 Kvalita života a ľudské práva v prosociálnej spoločnosti. (2012-2014). Spoluriešiteľ.

SAE Gr. 24.10.17. P.SK Recepcia Druhého vatikánskeho koncilu v súčasných podmienkach na Slovensku. SCIENTIA –ARS –EDUCATIO. Člen 2017

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9  /

Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities 

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť 

rokov / Participation in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8

MŠVVŠ - NFP312010Z219. Ako učiť učiteľov učiť –inovácia profesijnej prípravy budúcich učiteľov. ESF -OP ĽZ. 2020-2022. Zodpovedný riešiteľ. 

5.

Uvádzanie detí predškolského veku do života modlitby / Ján Jenčo.

In: Oživenie farského spoločenstva ľudovými pobožnosťami : zborník príspevkov odborného seminára / ed. Jozef Pekár. - Košice : Seminár sv. Karola 

Boromejského, 2003. - ISBN 80-89138-10-1. - S. 93-109.
[3] SZANISZLÓ, Inocent-Mária. Dekalogische spezielle Moraltheologie I. : Göttliche Tugenden = Úvod do špeciálnej katolíckej morálnej teológie podľa 

Desatora Božích prikázaní I. : úvod a 1. časť prvého prikázania: Božské čnosti : Teologická štúdia. Neckenmarkt : Novum Vrlg., 2008, s. 220.

4. [3] LEŠČINSKÝ, Jozef. Il tempo e l´atteggiamento escatologico in Vangelo di Giovanni. Budapest : Szent István Társulat az Apostoli Szentszeék Könyvkiadója, 

2008, s. 82.



VIII.d Mobilitná schéma,

pracovný kontrakt, iné 

(popísať)

/ Mobility scheme,

employment contract, other 

(describe)

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10

IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou /

If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

VIII.b Sídlo inštitúcie

/ Address of the institution

VIII.c Obdobie trvania 

pôsobenia/pobytu 

(uviesť dátum odkedy 

dokedy trval pobyt) / 

Duration (indicate the 

duration of stay)

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť 

v študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education 

and research/artistic/ other activities in the given field of study
VIII.a Názov inštitúcie

/ Name of the institution


