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III.  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: 0905 552 907 

 

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

zástupca vedúceho katedry: ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

tajomník: PaedDr. Monika Kubatková, PhD. 

sekretariát katedry: Mgr. Katarína Russinová, PhD. 

 

Štruktúra funkčných miest: 

 

profesor: 

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

prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. 

 

docent: 

doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD. (spolupracovník s KPEP) 

doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.  

 

odborný asistent: 

ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. 

PaedDr. Monika Kubatková, PhD. 

Mgr. Miroslav Zajac, PhD. 

Mgr. Katarína Russinová, PhD. (od 1. 09. 2019) 

 

 

 

IV. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok 

ORGANIZOVANÉ NAJVÝZNAMNEJŠIE PODUJATIE KATEDROU  
 

Svedok viery, svedok pravdy 
Vedecká konferencia Katedry katechetiky a praktickej teológie usporiadaná pri príležitosti 

100. výročia narodenia Mons. Viktora Trstenského.  

Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, Ružomberok, 06.3.2018.  

 

Konferencia bola organizovaná pri príležitosti výročia narodenia významnej osobnosti Mons. 

Viktora Trstenského, ktorý v rokoch prenasledovania Cirkvi v Československu zohral 

významnú rolu pre záchranu kresťanského života na Slovensku. Na konferencii vystúpili 

nasledovní prelegenti so svojimi príspevkami. Mgr. Milan Pudiš, PhD. - Životopis Mons. 

Viktora Trstenského. Prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD. - Publikačná činnosť 

Mons. Viktora Trstenského. doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. - Katechetická činnosť Mons. 
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Viktora Trstenského. doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD. - Formy odporu 

prenasledovaných kresťanov v bývalom Československu. 

Zavŕšenie konferencie bolo vydanie kolektívnej monografie: DLUGOŠ, F. a kol.: Ja, väzeň 

pre Pána. Levoča : MTM, 2018, 237 s., ISBN 80-89736-78-2. 

 

 

Svätosť – povolanie a bohatstvo Cirkvi  

Vedecká konferencia Katedry katechetiky a praktickej teológie.  

Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, Ružomberok, 06.11.2018.  

 

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku usporiadala Katedra katechetiky a praktickej 

teológie PF KU vedeckú konferenciu pod názvom Svätosť – povolanie a bohatstvo Cirkvi. 

Podnetom konferencie sa stalo vydanie apoštolskej exhortácie O povolaní k svätosti v 

súčasnom svete - Gaudete et exsultate, od pápeža Františka. Na úvod konferencie exhortáciu, 

i doterajšie pôsobenie pápeža Františka porovnaním s duchovným odkazom sv. Františka z 

Asissi, bližšie predstavil doc. Róbert Sarka. Vedúci katedry – prof. František Dlugoš, a ďalší 

členovia katedry, priblížili účastníkom konferencie konkrétne príklady cesty k svätosti, ako 

napr. u sv. Jána Pavla II., u kanonizovaných svätcov zo Slovenska (autor: PaedDr. Monika 

Kubatková, PhD.) a u pražského arcibiskupa Františka kardinála Tomáška (autor: Mgr. 

Russinová) Inšpiráciou pre hľadanie cesty svätosti v praktickom prežívaní viery bola exegéza 

Žalmu 139 – „Veď ma po ceste večnosti” v podaní doktorky Kľuskovej. Po prednesení 

príspevkou prebehla diskusia, do ktorej sa študenti aktívne zapojili. Vedúci katedry na záver 

ocenil hojnú účasť študentov, vďaka ktorej sme mali možnosť vidieť takmer celé zloženie 

všetkých ročníkov študújúcich náboženskú výchovu na Katedre KaPT.  

Výsledkom konferencie bolo vydanie kolektívnej monografie: DLUGOŠ, F. a kol.: Vernosť 

Bohu – cesta k svätosti. Levoča : MTM, 2018, 230 s., ISBN 80-89736-84-3. 

 

ÚČASŤ KATEDRY NA PODUJATÍ  
 

Názov podujatia: Aktuálne trendy v religiozite na Slovensku.  

Miesto konania : Diecézne pastoračné centrum. Pribinovo nám. 7, Nitra, 13.12. 2018. 

Vedecký seminár pod záštitou Katedry náboženských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre. Cieľom seminára bolo analyzovať jednotlivé formy 

religióznych aktivít, ktoré sa realizujú vo vnútri oficiálnych cirkví, náboženských hnutí, ale aj  

mimo nich. Seminár mal za úlohu analyzovať vybrané fenomény v súčasnej religiozite a 

opísať jednotlivé formy spirituality. Špeciálna pozornosť bola venovaná zážitkovej spiritualite 

a hnutiam charizmatickej obnovy. Výstupy seminára budú východiskom pre následný 

sociologický výskum, ktorý bude realizovaný ako súčasť riešenia projektu APVV 17- 0158 

Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku, a budú publikované v podobe 

konferenčného zborníka. Aktívna účasť z katedry KKAPT:  doc. ThDr. Róbert Sarka, 

PhD.: Stručná história katolíckej Obnovy v Duchu Svätom na Slovensku. 

 

Názov podujatia:  Interdisciplinárna vedecká konferencia: Viera, nádej, láska. 

Interdisciplinárny pohľad na teologálne čnosti.  
Miesto konania: Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Kostolná 1, Bratislava. 12. apríl 

2018 

Meno a priezvisko zúčastneného člena katedry: PaedDr. Monika Kubatková, PhD.  

Aktívna účasť s prednáškou na tému: Vplyv rodiny, školy a spoločnosti na formáciu a výchovu 

k čnostiam.  
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Medzinárodná vedecká konferencia bola organizovaná Teologickou fakultou Trnavskej 

univerzity, Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku, Gréckokatolíckou 

teologickou fakultou Prešovskej univerzity, Rímskokatolíckou cyrilometodskou 

bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského, Slovenskou spoločnosťou pre katolícku 

teológiu a Subkomisiou pre náuku viery Konferencie biskupov Slovenska. Cieľom 

konferencie bolo  zamyslieť sa nad miestom, úlohou a významom Viery nádeje a lásky. 

 

Názov podujatia: 1 st International scientific conference: „Pedagogical and Social Aspects 

of Physical Education and Physical Therapy“ 
Miesto konania : National Ivan Ohiienko University, Kamianets – Podilskyi, Ukrajina.           

2.- 3. máj 2018 

Participácia na konferencii (z katedry KKAPT): prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír 

Pekarčík, PhD. 
 

 

Názov podujatia:  EUROPEAN MARIAN NETWORK. Slovenia. 25. – 28.9.2018 

Meno a priezvisko zúčastneného člena katedry: Prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. 

František Dlugoš, PhD. 
Medzinárodné stretnutie zástupcov 20. európskych mariánskych pútnických miest. Slovenian 

National Marian Shrine Brezje.  

 

Názov podujatia: Historická konferencia: „Slovenskí biskupi 20. storočia“. 20.-21.11.2018. 

Rada pre históriu Konferencie biskupov Slovenska a kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre. 

Meno a priezvisko zúčastneného člena katedry: Prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. 

František Dlugoš, PhD. 

Aktívna účasť s prednáškou na tému: Biskupi Spišskej a Rožňavskej diecézy 20. storočia a ich 

zástoj v upevňovaní viery a kresťanského povedomia ľudu. 

 

Rizikové skupiny obyvateľstva a sociálne zmeny v spoločnosti. 29.6.2018. 

Medzinárodný vedecký kongres Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty, Katolíckej 

univerzity v Ružomberku. Prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD. 

 Člen vedeckého výboru medzinárodného vedeckého kongresu:  

 
Seminár pre prednášajúcich Sv. písmo, Pápežský biblický inštitút (Rím, Taliansko), 22.-

26.01.2018. Seminár, ktorý tvorili prednášky a workshopy, bol zameraný na predstavenie 

aktuálnych trendov v interpretácii historických kníh Starého zákona: Jozue, Sudcov, 1-2 

Samuelova, 1-2 Kráľov 

Meno a priezvisko zúčastneného člena katedry: ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. 

 

 

Pracovné stretnutia kolektívu biblistov pripravujúcich komentár ku knihe Žaltár, 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 7.-8.06.2018 (účasť na prezentácii publikácie 

Komentáre k Starému Zákonu. Žalmy 76-100; práca nad komentármi k Ž 108, 116, 118 a 119; 

riešenie organizačných záležitostí); 6-7.09.2019 (práca nad komentármi k Ž 104, 111, 112; 

riešenie organizačných záležitostí) 

Meno a priezvisko zúčastneného člena katedry: ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. 

 

 

callto:2.-3.5.%202018
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Názov podujatia: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22). Duch Święty w Kościele”. 

Wiosenne Sympozjum Biblijne. 20. marca 2018 Instytut Nauk Biblijnych; Katolicki 

Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawla II. w Lublinie (Poľská republika). 

V rámci pravidelne usporadúvaného vedeckého sympózia venovaného osobe Ducha Svätého 

a jeho funkcii v Cirkvi vystúpil s pozvanou prednáškou aj doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.  

Meno a priezvisko zúčastneného člena katedry: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

(aktívna účasť) 

 

 

Názov podujatia: “For your dew is a dew of light, and the earth will give birth to her 

dead” (Isa. 26:19). Resurrection in the Bible and Ancient Mediterranean World. The 

14th International Biblical Conference, 23th-24th of October 2018.  

Instytut Nauk Biblijnych; Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawla II. w Lublinie 

(Poľská republika). Medzinárodná vedecká konferencia venovaná idey vzkriesenia v Biblii 

a v antickom stredomorskom svete. 

Meno a priezvisko zúčastneného člena katedry: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

(aktívna účasť) 

 

 

 

V. 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 bc. a mgr. stupni 

štúdia. 

 Prvoradou úlohou Katedry katechetiky a praktickej teológie je odovzdávať 

teoretické vedomosti z oblasti teológie a zabezpečovať katechetickú prax, pre 

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. 

 

 

5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.  
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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) 

 

 

VI. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

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

vychádzajú i poza inštitucionálny rámec. 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. 

 

 

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

 

7.1 Zameranie výskumu a vývoja 

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 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 
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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.  

 

Na katedre Katechetiky a praktickej teológie sa výskumné aktivity zaoberali 
 

 Dejinami partikulárnej Cirkvi spišskej diecézy 

 Interreligióznymi vzťahmi a novými náboženskými hnutiami 

 Výskumom žalmov v ich literárnej a teologickej perspektíve 

 Biblickou didaktikou 

 Iterpretáciou evanjelia podľa Jána 
 

V roku 2019 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh  

 Metódy a formy didaktiky náboženstva 

 Biblická didaktika 

 Interpretácia žalmov 

 Teológia Jánovských spisovi 

 Dejiny partikulárnej Cirkvi spišskej diecézy 

 Okultizmus, náboženské hnutia a nová religiozita v súčasnej spoločnosti 
 

 

 

7.2 Uvedú sa podané projekty 

 

Domáce 

 Výskumné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 

2018 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2018 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

VEGA 1/0297/19 

Výskum a analýza 

postoja 

stredoškolskej a 

vysokoškolskej 

mládeže k novým 

náboženstvám na 

Slovensku v 

súčasnosti. 

Doc. ThDr. 

PaedDr. 

Róbert 

Sarka, PhD. 

 

 

Projekt podaný.  2019-2021 2100 

 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 

2018 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2018 

v EUR 

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 

2018 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2018 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

KEGA  
025KU-

4/2019 

Didaktické 

aktivizujúce 

metódy ako 

facilitácia 

efektívneho 

vyučovania 

náboženskej 

výchovy 

Doc. ThDr. 

Branislav Kľuska, 

PhD. 

Projekt je v  štádiu hodnotiaceho procesu  2019-2021 1100 

 

 

 

VIII. Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu 

V roku 2018 nedošlo u zamestnancov katedry k zmene dosiahnutej kvalifikácie. 

 

 

IX. Zamestnanci na katedre 

V tejto časti sa odporúčajú uviesť údaje o mobilitách zamestnancov (tab. Príloha č. 1)  

 

X. 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. 

 

 

 

XI. 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 
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(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.   

 

XII. Medzinárodné aktivity katedry 

 

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 
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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 

4. Miesto vydania: Atlanta (USA) 

5. Členstvo od roku: 2014 

 

 
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. - Recenzná činnosť pre zahraničný vedecký časopis 

(Kieleckie Studia Teologiczne, Poľsko) - 2018 

 

XIII. 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 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.  
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Pre najbližších päť rokov si katedra definovala nasledovné výskumné oblasti: stav a 

perspektíva vyučovania náboženskej výchovy na Slovensku, Biblia v katechéze; 

dejiny Katolíckej  cirkvi na Slovensku; Interpretácia teológia biblických Žalmov; 

výskumné aktivity zaoberajúce sa interreligióznymi vzťahmi a novými 

náboženskými hnutiami, pastoračnou a katechetickou činnosťou zameranou na 

prevenciu voči alternatívnym náboženským smerom a sektám.  

 

XIV. Obsah – uvedie sa obsah správy 

 

XV. Prílohy 

Uvedú sa prílohy  a tabuľkové prílohy. 

 

 


