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I.  Základné informácie o katedre KU: 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta,  

Katedra katechetiky a praktickej teológie  

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,  

Tel., fax, email: 044 432 6842 

 

Vedúci katedry: Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD. 

zástupca vedúceho katedry: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

Tajomník katedry: PaedDr. Monika Kubatková, PhD. 

Koordinátor ECTS: ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. 

Metodik pedagogickej praxe: PaedDr. Monika Kubatková, PhD. 

Sekretariát katedry: Mgr. Katarína Russinová, PhD. 

 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: 

Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD. 

 

docent: 

doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.  

doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.  

 

odborný asistent: 

ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. 

Mgr. Monika Kubatková, PhD. 

Mgr. Teresa Nováková, PhD. 

Mgr. Miroslav Zajac, PhD. 

ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. 

ThLic. Jozef Žvanda, PhD. 

 

 

 

II. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok 
PRÍNOS REHOLÍ V ŽIVOTE A UČENÍ CIRKVI  

Vedecká konferencia Katedry katechetiky a praktickej teológie usporiadaná pri príležitosti 

ukončenia Roka zasväteného života. Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Hrabovská 

cesta 1 Ružomberok, 14.3.2016. PROGRAM KONFERENCIE: prof. ThDr. ICDr. 

PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD. Prínos rehoľných spoločenstiev v Spišskej diecéze 

v r. 1918 – 1950 pre výchovu a vzdelávanie mládeže. doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, 

PhD. - Didaktika evanjeliových rád v úradných dokumentoch Cirkvi a reflexii moderných 

teológov. PaedDr. Monika Kubatková, PhD. - Charizma, spiritualita a poslanie 

dominikánskej rehole. Mgr. Anna Baroková - Rehoľníci – nositelia Kristovej lásky, 

milosrdenstva a nádeje súčasnému svetu. Výsledkom konferencie bolo vydanie zborníka 
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Rehole – nasledovatelia lásky a túžby po poznaní podľa vzoru Ježiša Krista. Levoča : 

MTM, 2016, ISBN 80-89736-31-7. 

 

KONFERENCIA NA AKTUÁLNE SPOLOČENSKO-TEOLOGICKÉ TÉMY XI. -  

vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Pedagogická 

fakulta KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1 Ružomberok, 19.4.2016. PROGRAM 

KONFERENCIE: Mgr. Anna Baroková - Ozeáš – starozákonný prorok aktuálny pre 

Jubilejný rok milosrdenstva. Mgr. Katarína Russinová - Biskup A. Lazík a liturgická 

reforma Druhého vatikánskeho koncilu na Slovensku. Mgr. Jana Kurnotová - 

Predchádzanie syndrómu vyhorenia u učiteľov náboženstva. Mgr. Zuzana Synáková - 

Peter Edmund Bárdoš ako katechéta. Mgr. Darina Obušeková - Charita ako odpoveď na 

Božiu lásku. Mgr. Daniela Posypanková - Funkčnosť neúplnej rodiny vo vzťahu k dieťaťu. 

Mgr. Jakub Krška - Poslanie TV LUX pri reforme spoločenského prostredia. Výsledkom 

konferencie bolo vydanie publikácie s názvom Zborník prednášok z vedeckej konferencie 

doktorandov a pedagógov na aktuálne spoločensko – teologické témy XI. Levoča : MTM, 

2016, ISBN 80-89736-37-9 

 

125 ROKOV SOCIÁLNEJ NÁUKY V UČENÍ CIRKVI 

Vedecká konferencia Katedry katechetiky a praktickej teológie usporiadaná v rámci 

Týždňa vedy a techniky na Slovensku a pri príležitosti  125 výročia vydania encykliky 

Rerum novarum pápeža Leva XIII. Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Hrabovská 

cesta 1 Ružomberok, 8. novembra 2016. PROGRAM KONFERENCIE: prof. ThDr. ICDr. 

PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD. - Sociálne učenie štyroch pápežov. prof. PhDr. 

ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. - Sociálne učenie Cirkvi a integrálne dobro 

človeka. doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD. - Manželstvo a rodina vo svetle katolíckej 

sociálnej náuky. PaedDr. Monika Kubatková, PhD. - Identita Boha a človeka so 

zameraním na manželstvo a rodinu v sociálnych encyklikách. Výsledkom konferencie 

bolo vydanie zborníka Prosociálnosť v dejinách a súčasnom živote Cirkvi. Levoča : 

MTM, 2016, ISBN 80-89736-41-6. 

 

 

III. Účasť katedry na podujatí  

 
Ogloszenie swietej Kingi patronky Starego Sacza. 18. – 19. 6. 2016, Miesto konania: 

Stary Sacz (Poľsko). Účasť na slávnosti spojenej s vyhlásením Dekrétu Kongregácie 

Božieho kultu a Disciplíny sviatostí Rímskej kúrie o ustanovení Svätej Kráľovnej Pokoja 

Patrónky Starego Sacza. Účasť z katedry KKAPT: prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. 

František Dlugoš, PhD. 

 

European Marian Network. Medzinárodné stretnutie zástupcov európskych 

mariánskych pútnických miest. 19. – 22. 9. 2016. Miesto konania: Zarvanyzia, Ukrajina.  

Účasť z katedry KKAPT: prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD. 
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 Msgr. Štefan Nahálka – perla slovenského kňazstva. Medzinárodná vedecká 

konferencia, 7.11. 2016. Miesto konania:  Katolícka univerzita v Ružomberku. 

V súvislosti so storočnicou narodenia spoluzakladateľa a prvého rektora Slovenského 

ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme sa konalo podujatie o tejto významnej osobnosti - 

Štefanovi Náhalkovi, s bohatou účasťou prednášateľov pôsobiacich na Slovensku i 

v zahraničí. Odbornú konferenciu organizovala Konferencia biskupov Slovenska, 

Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme, Únia slovenských spisovateľov, 

umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska v spolupráci s ďalšími 

ustanovizňami. Aktívna účasť z katedry KKAPT: prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. 

František Dlugoš, PhD.:  Pôsobenie Š. Nahálku v Spišskej diecéze. 

 

XII. Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne. „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz“ 

(Ps 8,5). Antropologia w Piśmie świętym. Medzinárodná vedecká konferencia, 19.-

20.10.2016. Miesto konania: Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Ľubline (Poľsko). 

Konferencia bola zameraná na predstavenie biblického chápania človeka vo svetle 

vybraných textov Starého a Nového zákona. Aktívna účasť z katedry KKAPT: doc. Dr 

Branislav Kľuska, PhD. s príspevkom Pokonana ślepota i nowa natura człowieka w J 9; 

ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. s príspevkom Człowiek sprawiedliwy i człowiek 

bezbożny w świetle psalmu 37. 

 

„Celé Písmo je Bohom vnuknuté“ (2Tim 3,16). Nové pohľady na inšpiráciu a pravdu 

Svätého písma v novom dokumente Pápežskej biblickej komisie. Medzinárodná 

biblická vedecká konferencia, 1.12.2016. Miesto konania: Univerzita Komenského 

v Bratislave. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta. Na konferencii bol 

prezentovaný slovenský preklad najnovšieho dokumentu Pápežskej biblickej komisie 

Ispirazione e verità della Sacra Scrittura. La parola che viene da Dio e parladi Dio per 

salvare il mondo (2014). Okrem toho odzneli príspevky slovenských a českých biblistov 

na témy spojené s problematikou predstavovaného dokumentu. Aktívna účasť z katedry 

KKAPT: ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. s príspevkom Pravda o egyptských ranách 

vo svetle knihy Exodus a Ž 105. Príspevok predstavil spôsob prezentácie informácií 

o egyptských ranách v knihe Exodus a Ž 105 a venoval pozornosť pravde týchto 

biblických fragmentov. 

 

IV. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

Cieľom katedry je pripraviť absolventa Pedagogickej fakulty v odbore učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích predmetov so špecializáciou náboženská výchova – 

katolícka, ktorý sa môže uplatniť ako učiteľ náboženstva na základných a stredných 

školách, ako pastoračný asistent, ale aj ako vedecký a výskumný pracovník v oblasti 

teológie i religionistiky a v iných humanitných a špecializovaných pedagogických 

inštitúciách. Stanovené ciele katedra plní na vysokej úrovni, čoho dôkazom sú 

priznané práva Akreditačnou komisiou na realizovanie štúdia na všetkých stupňoch. 

 Prvoradou úlohou Katedry katechetiky a praktickej teológie je odovzdávať 

teoretické vedomosti z oblasti teológie a zabezpečovať katechetickú prax, pre 
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študentov odboru učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov so špecializáciou 

náboženská výchova - katolícka teológia na Pedagogickej fakulte Katolíckej 

univerzity v Ružomberku.  

 Katedra sa však zameriava tiež na intelektuálnu formáciu študentov 

sekulárnych odborov, ktorých vzdeláva v oblasti katolíckej teológie. Vedie svojich 

študentov k znalosti reflektovať problémy súčasnej spoločnosti, hľadať ich význam 

a zmysel (teológia je veda o hľadaní a nachádzaní zmyslu) a dokázať primerane 

odborne argumentovať.  

 

4.1. Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.  

 Bakalársky študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: 

Náboženská výchova  v kombinácii 

 Magisterský študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: 

Náboženská výchova v kombinácii 

 Bakalársky študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: 

Náboženská výchova  (jednoodborová) 

 Magisterský študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: 

Náboženská výchova  (jednoodborová) 

 Doktorandský študijný program: Teória vzdelávania náboženskej výchovy – 

katolíckej (odborová didaktika) 

 

4.2. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

Vzhľadom na širší záber vedecko-teologickej činnosti členov katedry, ich aktivity 

vychádzajú aj mimo univerzitné priestory a inštitucionálnu organizáciu. Ide najmä 

o organizáciu najväčšej kresťanskej Púte na Slovensku na Mariánskej hore v Levoči 

(prof. Dlugoš), o zapájanie sa do projektov biblického apoštolátu a biblickej 

katechézy na Slovensku (doc. Kľuska),  účasť v historicko-výskumných projektoch 

.(prof. Dlugoš), spolupodieľanie sa na výskume hnutí novej religiozity (doc. Sarka, 

dr. Kubatková) atď. Keďže prostriedky na tieto realizované činnosti sú čerpané 

z mimouniverzitných zdrojov, nezaťažujú hospodárenie katedry. Na druhej strane 

však sú obrovským prínosom pre vedecko-didaktickú činnosť katedry. 

 

 

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

 Základné oblasti výskumu Katedry katechetiky a praktickej teológie sú 

vymedzené v rámci vedeckých disciplín praktickej teológie, z nej predovšetkým 

katechetika a pastorálna teológia, liturgika, dejiny cirkvi, cirkevné právo a sociálna 
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náuka Cirkvi. V okruhu katechetiky ide predovšetkým o biblickú katechézu, 

kreatívne katechetické metódy, cirkevné školstvo, históriu cirkevného školstva. 

 Výskumné témy sa týkajú predovšetkým oblasti didaktického, teologického, 

kultúrneho i spoločenského výskumu. Činnosť katedry sa sústreďuje okrem iného aj 

na odbornú pomoc pri príprave učebníc a učebných pomôcok. Katedra nadviazala 

spoluprácu s diecéznymi katechetickými úradmi a školskými diecéznymi úradmi, 

ako aj inými strediskami pedagogickej a teologickej vedy na Slovensku i v zahraničí, 

najmä v Poľskej republike, Španielsku, Českej republike, Maďarsku, Rakúsku a na 

Ukrajine.  

 V oblasti vedy a výskumu Katedra katechetiky a praktickej teológie rozvíja 

svoje úlohy predovšetkým v didaktike katechézy pre skvalitnenie prípravy učiteľov 

náboženstva na základných a stredných školách (školenia, prednášky, analýzy, 

príprava alternatívnych učebných pomôcok a i.) ale aj v oblasti praktickej teológie 

(organizovanie konferencií na aktuálne spoločensko-teologické témy) a pri vytváraní 

špecifickej oblasti pedagogiky, ktorou je kresťanská pedagogika a v tejto oblasti je 

rozvíjaná intenzívna spolupráca so zahraničnými vedeckými pracovníkmi v oblasti 

pedagogiky. Katedra má zámer rozvíjať svoj výskum zapájaním sa do domácich 

a zahraničných grantových projektov a úloh.  

 

5.1.  Zameranie výskumu a vývoja 

Na katedre Katechetiky a praktickej teológie sa výskumné aktivity zaoberali 

 

 Dejinami partikulárnej Cirkvi spišskej diecézy 

 Interreligióznymi vzťahmi a novými náboženskými hnutiami 

 Komunikatívnou teológiou vo vzťahu k náboženskej pedagogike 

 Biblickou didaktikou 

 

V roku 2016 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh  

 Metódy a formy didaktiky náboženstva 

 Biblická didaktika 

 Interpretácia žalmov 

 Autorita Biblie v katolíckej Cirkvi 

 Dejinami partikulárnej Cirkvi spišskej diecézy 

 Okultizmus, náboženské hnutia a nová religiozita v súčasnej spoločnosti 

 

5.2. Podané projekty 

 

 GAPF 

Grantová 

agentúra 
Číslo projektu Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2016 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 
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Grantová 

agentúra 
Číslo projektu Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2016 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

GAPF 3/3/2015 

Zážitková pedagogika v 

školskej katechéze 

Slovenskej republiky v 

komparácii s 

východnou a západnou 

tradíciou niektorých 

európskych štátov 

GNEBUSOVÁ 

Simona, Mgr. 
 2015-2016  

GAPF 3/4/2015 

Život a dielo kňaza 

Jozefa Cehulu

  

GRAŇÁKOVÁ 

Jana, Mgr.  
 2015-2016  

GAPF 3/2/2015 

Katechéza voľného času 

v krajinách Európy v 

kontexte metodík v SR 

CUBINEK 

Martin, Mgr. 
 2015-2016  

GAPF. 3/16/2015 

Didaktické postupy 

vyučovania 

náboženskej výchovy a 

katechézy vo vybraných 

krajinách východnej a 

západnej Európy a ich  

komparácia s 

didaktikou v rámci 

Slovenskej republiky. 

ZAJAC 

Miroslav, PhD 
 2015-2016 400 

GAPF 3/13/2015 

Syndróm vyhorenia v 

kontexte poslania 

učiteľa náboženstva a 

možnosti jeho 

predchádzania 

prostredníctvom 

pôsobenia hudby 

PETREKOVÁ 

Jana, Mgr. EX 
 2015-2016  
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Grantová 

agentúra 
Číslo projektu Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2016 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

GAPF 2/23./2016 

Vedecký medzinárodný 

seminár pre 

vyučujúcich biblických 

vied 

Kľuska 

Branislav , 

ThDr. PhD. 

doc. 

   

 

 

 

7.1 Uvedú sa riešené projekty 

 

 GAPF 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za 

rok 2010 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská kapacita 

v hodinách 

GAPF 1/9/2015 
Celoslovenská literárna 

súťaž "Slávme to spoločne" 

Silvia 

Kaščáková, 
Mgr., PhD. 

   

GAPF 1/12/2015 

Primárna prevencia 

alternatívnych 

náboženských smerov v 

školskom prostredí a 

edukácii 

Monika 

Kubatková, 
PaedDr., PhD. 

 

Cieľom projektu bola realizácia štúdie zameranej na 

primárnu prevenciu nových náboženských hnutí v 

školskom prostredí a edukácii. Prínosom 

výskumného projektu je hlbšie poznanie 

problematiky alternatívnej religiozity u súčasnej 

mladej generácie, zistenie odkiaľ čerpajú informácie 

o sektách a alternatívnych náboženských smeroch a 

tiež  ako hodnotia školskú prevenciu týkajúcu sa 

uvedenej problematiky. Pre získanie informácií 

bola využitá metóda dotazníkov. Výsledky 

vedecko-výskumnej činnosti sú taktiež prínosom 

pre ďalšie plánované aktivity s témou riešeného 

projektu i v oblasti publikačnej činnosti.  

2015-2016 1000  

GAPF 3/11/2015 

Relevantnosť 

prírodovedných 

kompetencií pre morálne 

hodnotenie vybraných 

bioetických otázok 

MRVOVÁ 

Anna, Mgr. 

EX 

Hlavným cieľom projektu bolo preskúmať 

koreláciu medzi prírodovedným poznaním a 

morálnym hodnotením žiakov cirkevných 

gymnázií vo vybraných bioetických otázkach. 
V rámci  predloženého výskumu bol na vybraných 

gymnáziách aplikovaný kvantitatívny výskum v 

podobe dotazníkového prieskumu, ktorý tvoril 

východisko pre overovanie hypotéz dizertačnej 

práce. Výsledky výskumu sú súčasťou dizertačnej 

práce riešiteľky projektu. Čiastkové výsledky boli 

prezentované aj na konferenciách.  

2015-2016 600 

GAPF 3/14/2015 

Peter Edmund Bárdoš: 

biografia a možnosti jej 

využitia v súčasnej 

katechetike 

SYNÁKOVÁ 

Zuzana, Mgr. 

EX 

Cieľom projektu bolo zabezpečiť výskum 

archívnych materiálov a taktiež interview so 

súčasníkmi Petra Edmunda Bárdoša. Ďalší prínos 

výskumu v rámci uskutočneného projektu spočíval 

v analýze pozostalostí Petra Edmunda Bárdoša, 

medzi ktoré patria zápisky jeho kázní a iné 

rukopisy. Výsledkom výskumnej aktivity je popri 

historiografii osobnosti kňaza jej využitie v 

edukačnom procese zdôrazňujúc osobnosť a osud 

Petra Edmunda Bárdoša ako možný inšpiratívny 

zdroj súčasnej katechetiky. 

2015 – 2016 650 
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GAPF 5/17/2015 Detská univerzita 2016 

KAŠČÁKOVÁ 

Silvia, Mgr., 

PhD. 

   

 

 

 

 

VI. Podporné činnosti katedry 

Vzhľadom na širší záber vedecko-teologickej činnosti členov katedry, ich aktivity 

vychádzajú aj mimo univerzitné priestory a inštitucionálnu organizáciu. Ide najmä o 

organizáciu najväčšej kresťanskej Púte na Slovensku na Mariánskej hore v Levoči 

(prof. Dlugoš), o zapájanie sa do projektov biblického apoštolátu a biblickej 

katechézy na Slovensku (doc. Kľuska), spolupráca pri realizovaní kontinuáneho 

vzdelávania katechétov (doc. Kľuska),, účasť v historicko-výskumných projektoch 

(prof. Dlugoš,), atď. Realizované činnosti sú obrovským prínosom pre vedecko-

didaktickú činnosť katedry. 

 

VII. Rozvoj katedry 

Katedra  bude  rozvíjať  svoju pedagogickú  činnosť  zameranú  na  študentov,   v 

oblasti  výchovy  a vzdelávania, podporovať a rozvíjať teoretické a praktické 

vedomostí a zručností pre pedagogickú činnosť budúceho učiteľa náboženstva na 

základných a stredných školách. Katedra sa však zameriava aj na intelektuálnu 

formáciu študentov sekundárnych odborov, ktorých vzdeláva v oblasti katolíckej 

teológie. Vedie svojich študentov k znalosti reflektovať problémy súčasnej 

spoločnosti, hľadať ich význam a zmysel a dokázať primerane odborne 

argumentovať. 

V oblasti vedy a výskumu Katedra katechetiky a praktickej teológie rozvíja svoje 

úlohy predovšetkým v didaktike katechézy pre skvalitnenie prípravy učiteľov 

náboženstva na základných a stredných školách (školenia, prednášky, analýzy, 

príprava alternatívnych učebných pomôcok a i.) ale aj v oblasti praktickej teológie 

(organizovanie konferencií na aktuálne spoločensko-teologické témy a oblasť 

praktickej teológie a religionistiky) a pri vytváraní špecifickej oblasti pedagogiky, 

ktorou je kresťanská pedagogika a v tejto oblasti je rozvíjaná intenzívna spolupráca 

so zahraničnými vedeckými pracovníkmi v oblasti pedagogiky. Katedra má zámer 

rozvíjať svoj výskum zapájaním sa do domácich a zahraničných grantových 

projektov a úloh. Prostredníctvom svojich aktivít poskytuje ďalšie vzdelávanie  

pedagogickým  pracovníkom  v základných a stredných školách  a  učiteľom  pre  

primárne  vzdelávanie  na dosiahnutie  požadovanej kvalifikácie. Poskytuje  

možnosti  na  vykonanie  rigoróznej  skúšky  a obhajoby rigoróznej práce v 

študijnom odbore Učiteľstvo náboženskej výchovy.   

 

VIII. Medzinárodné aktivity katedry 
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Katedra katechetiky a praktickej teológie spolupracuje s viacerými významnými 

zahraničnými vedeckými a akademickými pracoviskami spomedzi ktorých je 

potrebné vymenovať: Katolícka univerzita Jána Pavla II. V Ľubline; Pápežská 

teologocká akadémia v Krakove, Univerzita Kardinála Stefana Vyszynskeho vo 

Varšave, Cirkevná pedagogická Akadémia v Grazi, Teologická Fakulta Univerzity 

Palackého v Olomouci, atď. 

Možnosti využitia zahraničnej spolupráce je možné zhrnúť v niekoľkých bodoch: 

 Zahraničné vedecké projekty 

 Výmena vedeckých a didaktických skúseností 

 Príprava spoločných vedeckých konferencií 

 Príprava spoločných vedeckých publikácií 

 Študentská a učiteľská mobilita 

 

Členstvo členov katedry v medzinárodných vedeckých spoločností a redakčných 

radách zahraničných časopisov:  

 

1. Meno zamestnanca: prof. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD. 

2. Názov výboru: Medzinárodné spoločenstva pútnických miest Le Réseau Marial 

Européen 

3. Miesto konania:  Lourdes (Francúzsko) 

4. Dátum konania: od r. 2005 

 

1. Meno zamestnanca: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

2. Názov časopisu: Biblical Annales 

3. Druh členstva: člen vedeckej rady 

4. Miesto vydania: Ľublin (Poľsko) 

5. Členstvo od roku: 2010 

 

1. Meno zamestnanca: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

2. Názov výboru: Society of Biblical Literature 

3. Druh členstva: member 

4. Miesto vydania: Atlanta (USA) 

5. Členstvo od roku: 2008 

 

1. Meno zamestnanca: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

2. Názov výboru: Stowarzyszenie Biblistów Polskich  

3. Druh členstva: riadny člen 

4. Miesto vydania: Kraków (PR) 

5. Členstvo od roku: 2016 

 

1. Meno zamestnanca: ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. 

2. Názov výboru: Society of Biblical Literature 

3. Druh členstva: member 
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4. Miesto vydania: Atlanta (USA) 

5. Členstvo od roku: 2014 

 

 

 

Zahraničné mobility zamestnancov katedry 

  

 PaedDr. Monika Kubatková, PhD. – ERASMUS: Uniwersytet Śląski w 

Katowiciach, Wydział Teologiczny / Katedra Teologii Fundamentalnej, 

Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej; 25.-28.04.2016; Prednášková a vedecko-

výskumná činnosť 

 ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. – AGMA: Katolícka Univerzita Jána 

Pavla II. v Ľubline; Inštitút biblických vied Teologická fakulta; 18.-22. 10. 2016; 

Prednášková a vedecko-výskumná činnosť 

 Doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. – AGMA: Katolícka Univerzita Jána 

Pavla II. v Ľubline; Inštitút biblických vied Teologickej fakulty; 18.-22. 10. 

2016; Prednášková a vedecko-výskumná činnosť 

 

Zahraničné mobility na katedre 

 dr Marcin Kowalski, PhD. (Katolícka Univerzita Jána Pavla II. v Ľubline; 

Inštitút biblických vied Teologickej fakulty); ERASMUS+; 11-15.04.2016; 

Prednášková činnosť na témy: Dekalóg; Hriech prvých rodičov (Gn 2-3); Literárny, 

historický a teologický úvod do knihy Jozueho; Manželstvo a celibát v ponímaní sv. 

Pavla. 

 

 

IX. Sumár  (Executive summary) 

Vedecký výskum katedry je orientovaný na didaktiku náboženskej výchovy, 

katechetiku, praktickú teológiu a dejiny cirkvi. Náboženská výchova je chápaná 

ako súčasť širšie ponímanej katechetickej činnosti. Predstavuje aplikáciu 

základných teologických disciplín (systematické teologické disciplíny, historicko-

biblické teologické disciplíny a praktické teologické disciplíny) v školskej výučby. 

Preto vedecký výskum katedry vychádza najskôr zo základného výskumu 

jednotlivých teologických disciplín, ako biblická teológia, morálna teológia, 

cirkevné dejiny, liturgika, pastorálna teológia a následne na školskú aplikáciu 

výsledkov základného výskumu.  

 Členovia katedry vo svojom výskume okrem toho zahŕňajú celý obsahový 

rozsah praktickej (morálna teológia, pastorálna teológia, praktická teológia, 

liturgická teológia, katechetika) a dejinno-biblickej (dejiny cirkvi, biblická 

teológia, patrológia) teológie a kánonického práva. Katedra sa zameriava na 

vzdelávanie a formovanie učiteľov náboženskej výchovy, pastoračných 

pracovníkov a animátorov malých spoločenstiev. 

 Katedra vo svojom výskume vychádza z historického preskúmania stavu 

vyučovania náboženskej výchovy na slovenských základných a stredných 
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školách, aby tak dokázala navrhnúť aktuálne a účinné modely vyučovania 

náboženskej výchovy, s aplikovaním základného teologického výskumu do 

vyučovania náboženskej výchovy. Vzhľadom na interdisciplinárny prienik 

vedeckej disciplíny katechetika (náboženská výchova) aj do pedagogických 

disciplín katedra spolupracuje vo výskume aj s vedeckými pracoviskami 

sústreďujúcimi sa na výskum pedagogických vedných disciplín a v prvom rade 

katolíckej pedagogiky.  

 Pre najbližších päť rokov si katedra definovala nasledovné výskumné oblasti: 

stav a perspektíva vyučovania náboženskej výchovy na Slovensku, Biblia v 

katechéze; morálny rozmer učiteľa náboženskej výchovy, liturgia v katechéze, 

kreatívne metódy vo vyučovaní náboženskej výchovy, cirkevné školstvo a 

výskumné aktivity zaoberajúce sa interreligióznymi vzťahmi a novými 

náboženskými hnutiami, pastoračnou a katechetickou činnosťou zameranou na 

prevenciu voči alternatívnym náboženským smerom a sektám.  

 

X. Obsah – uvedie sa obsah správy 

 

XI. Prílohy 

Uvedú sa prílohy  a tabuľkové prílohy. 

 

 


