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III.  Základné informácie o katedre KU: 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej 

pedagogiky  

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,  

Tel., fax, email 

 

Vedúci katedry: doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.  

zástupca vedúceho katedry: PhDr. Iveta Strážiková, PhD. 

Tajomník: PhDr. Martina Bystrá, PhD. 

sekretariát katedry:  Mgr. Marcela Čarnická, PhD. 

 

Štruktúra funkčných miest: 

 

profesor: 

prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.  

 

docent: 

doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. 

doc. PhDr. Darina Havrlentová, PhD. (externý spolupracovník) 

doc. PaedDr. Ladislav Horňák, PhD. (externý spolupracovník) 

doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. (externý spolupracovník) 

 

odborný asistent: 

PhDr. Martina Bystrá, PhD. 

Mgr. Pavol Janoško, PhD.  

PhDr. Iveta Strážiková, PhD. 

MUDr. Tatiana Gurčíková 

MUDr. Peter Zelený, PhD. 

Mgr. Andrea Orosová, PhD. (externý spolupracovník) 

 

asistent:  

Ing. Alžbeta Baštová 

ThLic. Ondrej Palušák (externý spolupracovník) 

 

Odporúčajú sa uviesť aj akademické tituly, vedecko-pedagogické a vedecko-umelecké tituly. 

Ak nastala v priebehu roka zmena, uvedie sa odkedy a dokedy daná osoba zastávala príslušnú 

funkciu. Vysoká škola môže uviesť aj kontaktné údaje na danú osobu (telefón, email) 

 

 

IV. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok 

Katedra liečebnej pedagogiky, v spolupráci s ďalšími katedrami na Inštitúte Juraja 

Páleša v Levoči, v roku 2013 organizovala viacero podujatí pre verejnosť, študentov 
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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. 
 

Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou: 
 

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

Medzinárodná vedecká konferencia, Levoča, 27.-28.2.2013. Cieľom konferencie bolo reflektovať tradície a 

navrhnúť inovácie v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na potreby detí, mládeže a pedagógov. 

Špecifickým zameraním konferencie bola problematika histórie, súčasnosti a perspektív špeciálnej, liečebnej a 

sociálnej pedagogiky. Pozvanie na konferenciu prijali hostia zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Po svätej 

omši a rokovaní v pléne a v sekciách organizátori pripravili zaujímavý kultúrny program. 

 

Týždeň vedy a techniky na IJP v Levoči 

Vedecké a odborné prednášky pre študentov, pedagógov a verejnosť, Levoča, 12.-16.11.2013.Sprievodné 

podujatia v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku sa konali aj na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči – 

pracovisku PF KU. Dňa 12. novembra 2013 sa uskutočnila prednáška doc. PhDr. Heleny Kuberovej, PhD. – 

garantky študijného programu liečebná pedagogika pod názvom Genéza, súčasnosť a perspektívy špeciálnej a 

liečebnej pedagogiky. Prednáška bola zameraná na vymedzenie špeciálnej a liečebnej pedagogiky. Ako uviedla 

autorka, špeciálna pedagogika sa vyprofilovala postupne pri hľadaní prístupov v starostlivosti a pri vzdelávaní 

handicapovaných ľudí, zameriava sa  na poradenstvo, rehabilitáciu, výchovu a vzdelávanie... osôb so závažným 

poškodením CNS, zmyslov, reči, zdravia. Liečebná pedagogika sa profilovala najprv ako etický postoj, potom ako 

integratívna a hodnotovo orientovaná pedagogika, zameriava sa na jednotlivcov a ich rodiny v sťažených 

životných okolnostiach. V ten istý deň sa konala aj prezentácia činnosti občianskeho združenia Očkolandia. 

Občianske združenie  OČKOLANDIA každoročne už od roku 2006  organizuje počas jarných, letných aj zimných 

prázdnin špeciálne detské tábory pre deti z detských domovov, reedukačných domovov, diagnostických centier, 

krízových centier a deti v sociálnej a hmotnej núdzi z celého Slovenska. Študenti môžu zúročiť nadobudnuté 

vedomosti a skúsenosti v táboroch ako animátori. Dňa 15. novembra  2013 sa na IJP v Levoči uskutočnila 

prednáška doc. PaedDr. Vladimíra Kleina, PhD. – garanta študijného programu predškolská a elementárna 

pedagogika sociálne znevýhodnených skupín. Prednáška mala názov Príprava budúcich učiteľov na prácu so 

sociálne znevýhodnenými žiakmi na základných školách a bola zameraná na prípravu študentov na IJP v Levoči 

na prácu so sociálne znevýhodnenými deťmi a žiakmi v materských a základných školách s dôrazom na edukáciu 

rómskych žiakov. Autor sa venoval aktuálnym trendom v edukácii - realizácii národných projektov: 1. 

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít a 2. Inkluzívny 

model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy. Nosnou časťou prednášky bolo oboznámenie s 

filozofiou inkluzívnej pedagogiky, podpornej pedagogiky pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, celodenného výchovného systému a s pripravovanými zmenami v oblasti prijímania žiakov do 

špeciálnych základných škôl v intenciách inklúzie. 

 

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

Medzinárodná vedecká konferencia, Chełm, Poľsko, 16.11.2013. Zavŕšením Týždňa vedy a techniky bola 

medzinárodná vedecká konferencia, ktorú organizoval Inštitút Juraja Páleša v Levoči za spolupráce Państwowej 

Wyzszej Szkole Zawodowej w Chelmie. Konferencia sa konala dňa 16. novembra 2013 v poľskom meste Chelm 

a mala názov Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VIII. Išlo už o ôsmu 

medzinárodnú vedeckú konferenciu z cyklu Tradície a inovácie... 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 a príbuzných odborov. V pléne odzneli nasledovné prednášky: 

Profesijná príprava učiteľov – aktuálne otázky (prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.), Współczesne 

problemy młodego nauczyciela w szkole (prof. nadzw.dr hab. Piotr Mazur), Inovácie v študijnom programe 

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.), Aktuálne trendy vo vysokoškolskej 

príprave budúcich učiteľov (doc. PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.), Dimenzie a perspektívy predškolskej 

a elementárnej pedagogiky (PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.). Nasledovalo rokovanie v štyroch sekciách: 1. 

Tradície a inovácie v predškolskej pedagogike, 2. Tradície a inovácie v elementárnej pedagogike, 3 Tradície 
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a inovácie vo vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov, 4 Tradície a inovácie v príbuzných odboroch 

predškolskej a elementárnej pedagogiky. 

 

Detská univerzita 

Prednášky a aktivity pre žiakov zo základných a špeciálnych základných škôl z Levoče a okolia. 31.5.2013. 

V roku 2013 Inštitút Juraja Páleša v Levoči usporiadal už tretí 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. Prvá prednáška spojená s privítaním prebiehala v aule Inštitútu Juraja Páleša a posledná prednáška spojená 

so slávnostným ukončením a odovzdaním diplomov absolventom prebiehala v priestoroch dramatickej výchovy 

v Levoči. Ostatná časť prebiehala v priestoroch tried a dramatickej výchovy. 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. 

 

Účasť katedry na podujatí  
 

Tradycja i nowoczesność – funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością we współczesnym świecie 

Ustroń, Poľsko, 13.-14.11.2013. Medzinárodná vedecká konferencia.  

Pedagógovia IJP v Levoči prezentovali výsledky svojej vedeckej, odbornej a pedagogickej činnosti.  

V prednáške doc. PaedDr. Beáty Akimjakovej, PhD., doc. PhDr. Ľudmily Krajčírikovej, PhD. a PaedDr. Ivany 

Rochovskej, PhD. sa autorky zamerali na Inovácie v špeciálnych didaktikách predmetov vo výchove a vzdelávaní 

žiakov s mentálnym postihnutím.  V prednáške boli opísané inovácie zavádzané v študijnom programe Špeciálna 

pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

V rámci tejto úlohy bola vytvorená séria publikácií s názvom Špeciálne didaktiky predmetov vo výchove a vzdelávaní 

žiakov s mentálnym postihnutím. V každej z troch publikácií sú spracované tri vzdelávacie oblasti podľa 

Vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne vzdelávanie (2009).  

PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD. prezentoval príspevok s názvom Vedenie osôb skupín rehabilitačného 

plávania. Ako uviedol autor, osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím tvoria v telovýchovnom procese 

rôznorodé skupiny. Z hľadiska výučby plávania v takýchto skupinách je preto veľmi ťažké nájsť systém a spôsob 

výučby. V prednáške autor nemal ambíciu rozoberať a venovať sa podrobne mentálnemu a zdravotným 

postihnutiam. Poukázal a vysvetlil princípy, zákonitosti a problémy vo výučbe plávania u vybraných osôb s 

telesným a mentálnym postihnutím. Rozobral a zdôvodnil vybranú techniku a problémy pri výučbe, vysvetlil 

využívanie energetických zdrojov. 

V ďalšom príspevku sa doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. zamerala na tému Šikanovanie a osamelosť – 

častý problém súčasnosti. Podľa autorky rodina a škola v našich podmienkach patria stále medzi tie výchovné 

činitele, ktoré majú najvýraznejší vplyv na dieťa. V posledných rokoch sa pozornosť zameriava na sledovanie ich 

vzájomnej spolupráce. Určiť úroveň školskej pripravenosti dieťaťa v úplnom začiatku jeho zaškoľovania je veľmi 

dôležité, pretože nedostatočne pripravené deti potrebujú oveľa dlhší čas na adaptáciu k zmeneným podmienkam, 

častejšie sa u nich prejavujú poruchy správania a adaptačné ťažkosti, čo často vedie aj k počiatočným formám 

šikanovania, ktoré sa objavuje stále v nižších vekových kategóriách. Z tohto dôvodu sa autorka venovala 

predovšetkým týmto problémom, ktoré priblížila aj z pohľadu mnohých významných odborníkov. Uviedla tri 

prípadové štúdie detí s poruchami správania a adaptačnými problémami, ktorých súčasťou boli aj anamnestické 

údaje, vyjadrenia odborníkov o deťoch, o ich výchovnom a rodinnom prostredí. Na základe uvedených 

informácií tak uviedla odporúčania pre tímovú spoluprácu a zavedenie včasnej intervencie v rodinách. 

 

Mobility vedenia IJP v Českej repulike 

 Učiteľská mobilita a stáž. Ostrava, Olomouc, 27.-29.5.2013. 

Vedenie IJP – riaditeľka doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD., tajomníčka doc. PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. 

a PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. spolu so študentmi doktorandského štúdia absolvovali cestu do Ostravy 

a Olomouca s cieľom spolupráce na projekte riešenom v krajinách V4, a tiež za účelom krátkodobej učiteľskej 

mobility a stáže. Uvedený projekt je zameraný na determinanty psychosociálnej prosperity adolescentov 

v krajinách V4, pričom riešiteľský tím zisťuje, akú tendenciu vykazuje agresivita a násilie na školách a do akej 

miery ovplyvňujú determinanty psychosociálnej prosperity agresívne prejavy a správanie sa adolescentov. Počas 

mobility nadviazalo vedenie IJP nové kontakty s univerzitami v Českej republike, najmä za účelom podpory vedy 
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a výskumu, ako aj podpory výmeny pedagógov a študentov v rámci mobilitných programov a bilaterálnych 

dohôd. 

 

V. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

 

5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra 

 

1.1.7 Liečebná pedagogika 

 

liečebná pedagogika - denná forma štúdia, akademický titul bakalár (Bc.), trojročné 

štúdium 

liečebná pedagogika - externá forma štúdia, akademický titul bakalár (Bc.), trojročné 

štúdium 
 

Bakalársky študijný program Liečebná pedagogika v študijnom odbore 1.1.7 Liečebná pedagogika 

vychádza zo spoločenských potrieb pomoci znevýhodneným jednotlivcom. Nadväzuje na vyše 

30 ročné skúsenosti vo vysokoškolskej príprave a v pracovnom poli pomáhajúcich profesií. Je 

zameraný na prípravu odborníkov pre kvalifikované využívanie vedeckých poznatkov v rámci 

zabezpečovania výchovných a sociálnopolitických cieľov pri vzdelávaní, rehabilitácii, terapii 

a inklúzii jednotlivcov s rizikovým a narušeným vývinom, poruchami zdravia a ťažkosťami 

pri sebarealizácii, participácii a reintegrácii. Odborník sa zameriava na pomoc pri vnímaní, poznávaní, 

orientácii, na vytváranie priestoru pre samostatnosť a rozvíjanie stratégií konať, ako aj na nachádzanie 

individuálneho významu a realizáciu hodnôt všade tam, kde bez tejto pomoci človek zaostáva 

za svojimi možnosťami, trpí a je ohrozený on i jeho okolie. Subjektom liečebno-pedagogickej 

starostlivosti je človek v ťažkej situácii, pričom nie je rozhodujúce, či má postihnutie alebo určenú 

diagnózu. Ide o podporu jeho zdravia, vývinu a zabezpečenie kvality života. 

Absolventi študijného programu Liečebná pedagogika získaním potrebných zručností a schopností 

dokážu samostatne poskytovať liečebnopedagogickú starostlivosť v oblasti podpornej, edukačnej, 

rehabilitačnej, pomocnej činnosti pre jednotlivcov, skupiny, rodiny, komunity v rôznych situáciách 

vyžadujúcich si liečebnopedagogickú starostlivosť pre potreby v rezorte školstva, sociálnych vecí, 

zdravotníctva. 

V akreditácii je magisterský študijný program liečebná pedagogika. 

 

Informácie dostupné na: http://www.ijp.sk/sk/liecebna-pedagogika 

 

 

5.2 Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na národnej, či 

medzinárodnej úrovni  
 

Študenti doktorandského štúdia pôsobiaci na IJP v Levoči prezentovali výsledky 

svojej vedeckej a odbornej práce na medzinárodnej vedeckej konferencii – Tradície 

a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VIII. v Chełme 

(prednáška A. Baštovej s názvom Mimoškolské aktivity ako súčasť vzdelávacieho 

procesu, prednáška M. Oravcovej s názvom Sociálne aspekty výchovy a vzdelávania 

detí predškolského a mladšieho školského veku). 
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5.3 Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť. 

Študenti odborov IJP v Levoči pripravili divadelné predstavenie „Sv. Valentín – 

rozdávateľ ruží“, ktoré niekoľkokrát opakovane predstavili v Mestskom divadle v Levoči. 

Pozvánka na predstavenie: http://www.ijp.sk/_dokumenty/file/oznamy/pozvanka_divadlo.pdf 

 

VI. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

Celoživotné vzdelávanie 

IJP v Levoči – pracovisku PF KU v Ružomberku poskytuje celoživotné vzdelávanie 

vo vzdelávacích programoch: 

 Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v európskom vzdelávacom 

priestore 

 Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie 

prvej atestácie 

 Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie 

druhej atestácie 

 Inovácie v manažovaní školy a školského zariadenia 

 Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy 

 Školský manažment 

Informácie dostupné na: http://www.ijp.sk/sk/studium 

 

Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky 

 

Doplňujúce pedagogické štúdium 

 

Univerzita tretieho veku  

Cieľom univerzity tretieho veku na IJP v Levoči – pracovisku PF KU v Ružomberku, 

je ponúkať možnosti pre záujmové vzdelávanie starších ľudí bez kvalifikačného 

zámeru. Poslaním univerzity je zabezpečiť celoživotné vzdelávanie starších občanov 

v súlade s koncepciou ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike; rozvíjať 

osobitosti vzdelávania v humanitných vedách v kresťanskom duchu; vhodnou 

formou sprístupniť poslucháčom také poznatky, ktoré by boli prínosom pre rozvoj 

ich osobnosti, aby vedeli odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti, a tak prinášali 

úžitok celej spoločnosti. 

Informácie dostupné na http://www.ijp.sk/sk/utv 

http://www.ku.sk/index.php/studium/celozivotne-vzdelavanie/400-univerzita-

tretieho-veku.html 

 

Detská univerzita 

IJP v Levoči – pracovisku PF KU v Ružomberku  každoročne organizuje Detskú 

univerzitu pre žiakov základných a špeciálnych základných škôl z Levoče a okolia. 

Aktivity Detskej univerzity boli realizované aj v roku 2013. Program detskej 

univerzity pripravili pedagógovia a študenti Inštitútu Juraja Páleša v Levoči. 

Program vychádzal z profesijného zamerania prednášajúcich, ale bol prispôsobený 

veku a záujmom detí. 
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Informácie dostupné na http://www.ijp.sk/sk/detska-univerzita-2013 

 

 

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

Výskumná činnosť Katedry liečebnej pedagogiky sa zameriava predovšetkým na 

oblasť liečebnej pedagogiky a príbuzných disciplín. 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 

liečebnej pedagogiky a príbuzných disciplín. Čiastkové aj celkové výsledky 

projektov prezentujú na vedeckých konferenciách, organizovaných Inštitútom Juraja 

Páleša aj inými univerzitami. 

 

7.1 Zameranie výskumu a vývoja 

 
Na Katedre liečebnej pedagogiky sa v roku 2013 výskumné aktivity zaoberali 

 

 modelom uplatnenia školskej liečebnej pedagogiky pri podpore inkluzívnej klímy 

v materskej a základnej škole,  
 exkurziami a pracovnými stážami v zahraničí, 

 inováciami v odbore v liečebná pedagogika, 

 tvorbou monografií a učebných materiálov pre študentov liečebnej pedagogiky. 

 

V roku 2014 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh  

 Prevencia sociálne nežiaducich a sociálno patologických javov 

 Poznanie sociálnych problémov a sociálnych javov, ktoré by mohli vyvolať vznik sociálnych 

problémov. 

 

7.2 Uvedú sa podané projekty 

 

Domáce 

 GAPF 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za 

rok 2013 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská kapacita 

v hodinách 

GAPF  

Príprava pedagogicko-

didaktických materiálov 

(študijných materiálov a 

pomôcok) 

doc. PhDr. 

Helena 

Kuberová, 

PhD. 

Zriadenie odbornej montessoriovej didaktickej 

učebne na IJP v Levoči PF KU pre inovačné 

vyučovanie študentov Liečebnej pedagogiky 

2013  

GAPF  

Inovovať vzdelávací 

program Liečebná 

pedagogika, predmet 

Montessoriovej 

pedagogika a liečebná 

pedagogika 

doc. PhDr. 

Helena 

Kuberová, 

PhD. 

Zriadenie odbornej montessoriovej didaktickej 

učebne na IJP v Levoči PF KU pre inovačné 

vyučovanie študentov Liečebnej pedagogiky 

2013  

 

 

7.3 Uvedú sa riešené projekty 

 

Domáce 
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 výskumné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 

2013 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2013 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

KEGA 
035UK-

4/2013 

Model 

uplatnenia 

školskej 

liečebnej 

pedagogiky pri 

podpore 

inkluzívnej 

klímy 

v materskej 

a základnej 

škole 

Mgr. Pavol 

Janoško, PhD. 

1) Realizácia medzinárodnej vedecko-odbornej diskusie s 

názvom „Okrúhly stôl k inklúzií“, ktorá sa uskutočnila dňa 

19. 4. 2012 v Bratislave, v spolupráci so zahraničným 

partnerom (IGhB – Internationale Gesellschaft der 

heilpädagogischen Fach- und Berufsverbände) a PROLP 

Asociáciou liečebných pedagógov. Na diskusii sa zúčastnilo 

27 odborníkov, z toho 9 zahraničných hostí (zástupcov 

exekutívneho výboru IGhB z Nemecka, Holandska, 

Luxemburska, Švajčiarska), ktorí diskutovali na tému 

realizácie inkluzívnej edukácie v jednotlivých krajinách 

Európskej únie. 

2) Publikovanie vedecko-odborných príspevkov 

jednotlivých členov riešiteľského kolektívu. 

3) Spoluorganizácia vedecko-odborných konferencií: 

- Konferencia s názvom: Európska iniciatíva za 

kompetentnosť vo včasnej intervencii. Medzinárodná 

vedecko-odborná konferencia sa uskutočnila 6.9.2013 v 

Bratislave v rámci ukončenia európskeho projektu ECI 2.0. 

Early Childhood Intervention – European Competence 

Initiative (www.early-intervention.eu). V dňoch 15.- 

17.7.2013 sa v rámci projektu konal tréningový program s 

názvom "Current European Initiatives in Early Childhood 

Intervention (Mgr. Pavol Janoško, PhD., prof. PhDr. Marta 

Horňáková, PhD.) 

3 386 Eur 2013 - 2014 
2013 – 2050 h 

2014 – 2400 h 

 

 GAPF 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu 

za rok 2013 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská kapacita 

v hodinách 

GAPF 2/05/2012 

Integračný vedecký pobyt 

vedúcej a zástupkyne KLP, 

stáž na Uniwersitete Jana 

Kochanowskiego 

v Kielcach, Wydziale 

Pedagogicznom, Instytute 

Edukacji Szkolnej, Poľsko, 

spojený s odbornými 

a pracovnými aktivitami 

doc. PhDr. 

Helena 

Kuberová, 

PhD. 

Poznanie praktického uplatnenia 

Liečebnopedagogických a Montessoriovej metód 

prinieslo pozitívne výsledky pre účastníkov stáže na 

pracoviskách Uniwersitetu Jana Kochanowskiego 

v Kielcach, Wydzialu Pedagogiczneho, Instytut 

Edukacji Szkolnej, ktorý bol zameraný na praktickú 

prípravu študentov LP z hľadiska jej uplatnenia 

v zahraničí, s možnosťou prenesenia poznatkov do 

vlastnej praxe na Slovensku. 

V rámci pracovného pobytu bola nadviazaná 

medzinárodná vedecká spolupráca v danej oblasti LP 

a bude vykonaná ďalšia príprava výmenných stáží 

učiteľov a študentov na danej univerzite a tiež 

univerzitách V4 (Maďarsko, ČR, Nemecko, Poľsko, 

SR. 

Pracovné stáže umožnia aktualizovať prípravu 

študentov v oblasti liečebnej pedagogiky spôsobom 

akým sa realizuje v Poľsku a v ďalších krajinách EÚ. 

2012-2013 200 

GAPF 6A/13/2012 

Exkurzia a pracovná stáž 

učiteľov a študentov KLP 

v Poľsku 

doc. PhDr. 

Helena 

Kuberová, 

PhD. 

Zvýšenie kvality prípravy študentov KLP pre prax 

v oblasti Montessoriovej LP a v oblasti ďalších 

liečebnopedagogických terapií v partnerských 

krajinách. 

Nadviazanie intenzívnej spolupráce pre prípravu 

vedeckých projektov. 

Vytvorenie podmienok pre budúce mobility 

študentov KLP. 

Vytvorenie podmienok pre kvalitné vypracovanie 

záverečných prác študentov, v ktorých využijú 

získané poznatky z exkurzie v Poľsku 

2012-2013 300 

GAPF 1/25/2012 
Inovácie v liečebnej 

pedagogike 

PhDr. Iveta 

Strážiková, 

PhD. 

Podstatou projektu je skvalitnenie študijného 

odboru „liečebná pedagogika“. Členovia 

riešiteľského tímu budú získavať nové skúsenosti 

s výučbou v danom odbore a budú sa usilovať 

o zavádzanie inovácií do štúdia. V rámci projektu 

navštívia mnohé domáce a zahraničné univerzity, 

na ktorých budú prezentovať a konzultovať svoje 

návrhy na skvalitnenie štúdia v odbore. V rámci 

stáží budú čerpať skúsenosti zo sledovania 

zavádzania inovácií na zahraničných univerzitách. 

Čiastkové a celkové výsledky projektu budú 

prezentované na konferenciách a publikované 

2012-2013 2600 



 

 10 

v zborníkoch a monografiách. 

GAPF 4/15/2012 

Tradície a inovácie vo 

výchove a vzdelávaní 

modernej generácie 

učiteľov 

Ing. Edita 

Tarajčáková, 

PhD. 

Úlohou projektu je vytvoriť medzinárodný priestor 

pre výmenu skúseností v oblasti aktuálneho 

smerovania predškolskej a elementárnej 

pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, liečebnej 

pedagogiky, sociálnej pedagogiky. Cieľom 

konferencie je reflektovať tradície a navrhnúť 

inovácie v oblasti výchovy a vzdelávania 

pedagógov v rámci ich vysokoškolskej prípravy. 

Konferencia je určená vedeckým, odborným a 

pedagogickým pracovníkom z rôznych oblastí 

výchovy a vzdelávania a všetkým, ktorí sa 

zaujímajú o danú tému. Prezentácie budú 

orientované na otázky  predškolskej a elementárnej 

pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, liečebnej 

pedagogiky, sociálnej pedagogiky. 

2012-2013 2100 

GAPF 6A/05/2012 

Podpora medzinárodnej 

spolupráce v oblasti 

špeciálnej, sociálnej, 

liečebnej, predškolskej 

a elementárnej pedagogiky 

doc. PhDr. 

Mária 

Gažiová, 

PhD. 

Projekt nadväzuje na grant GAPF č. 6A/06/2011 

Veda a výskum v sociálnej, špeciálnej, liečebnej, 

predškolskej a elementárnej pedagogike, ktorý bol 

úspešne vyriešený v predchádzajúcom 

akademickom roku. Cieľom aktivít je podpora 

medzinárodnej spolupráce v oblasti špeciálnej, 

sociálnej, liečebnej, predškolskej a elementárnej 

pedagogiky. Prínosom aktivity budú prednášky 

a publikačné výstupy pedagógov z IJP v Levoči a zo 

zahraničných univerzít, ktoré prispejú k 

skvalitnenia vedy a výskumu v oblasti sociálnej, 

špeciálnej, liečebnej, predškolskej a elementárnej 

pedagogiky. 

2012-2013 2600 

GAPF 6B/13/2012 

Tvorba monografií a 

učebných materiálov pre 

študijné odbory na 

Inštitúte Juraja Páleša 

v Levoči 

PaedDr. 

Miloš 

Jozefčák, 

PhD. 

Projekt je zameraný na vytvorenie aktuálnych 

interaktívnych učebných materiálov pre študijné 

odbory IJP v Levoči. Učebné materiály študentom 

poskytnú platformu nielen pre rozvíjanie 

kognitívnej úrovne poňatia učiva, ale aj ich 

pedagogických spôsobilostí, predovšetkým 

návrhmi aktivít, ktoré môžu uplatňovať v rámci 

svojej súčasnej a budúcej pedagogickej  a umeleckej 

praxe.  

Cieľom projektu je vytvoriť sériu monografií a 

učebných materiálov pre študijné odbory IJP 

v Levoči: špeciálna pedagogika a pedagogika 

mentálne postihnutých, liečebná pedagogika, 

predškolská a elementárna pedagogika sociálne 

znevýhodnených skupín, reštaurovanie, teória 

a dejiny umenia. Zámer projektu vychádza z 

potreby skvalitnenia vysokoškolského štúdia 

v uvedených študijných odboroch, prostredníctvom 

zvyšovania úrovne kompetenčného profilu 

študentov. Zámerom projektu je poskytnúť 

študentom kvalitné učebné materiály, ktoré by 

prispeli k zvýšeniu úrovne ich kompetencií 

súvisiacich so študovaným odborom a vydať 

kvalitné monografie z odboru.  

Predmetom učebných materiálov bude: 

problematika: špeciálnej pedagogiky a pedagogiky 

mentálne postihnutých, liečebnej pedagogiky, 

predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne 

znevýhodnených skupín, reštaurovania, teórie 

a dejín umenia. 

2012-2013 2100 

GAPF 6B/03/2013 

Inkluzívna edukácia – 

aktuálna výzva pre školy 

a školské zariadenia 

Mgr. Pavol 

Janoško, 

PhD. 

Plánovaná monografia prináša konceptualizáciu 

poznatkov v oblasti inkluzívnej edukácie, 

možnostiach realizácie inluzívnych zmien v 

prístupe k vzdelávaniu na bežných základných 

školách. Prináša rozbor skúseností zo zahraničia a 

možnosti implementácie tzv. best practises, ako 

dôležitých podnetov pre vytváranie inkluzívneho 

prostredia.  

Tým, že inklúzia ponúka všetkým deťom (bez 

rozdielu) rovnakú štartovaciu pozíciu do života, 

znamená v konečnom dôsledku prínos pre celú 

spoločnosť. Cieľom uvedenej publikácie je prispieť 

k spoločnému úsiliu v budovaní mostov k inklúzii. 

2013 600 
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VIII. Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu 

 
a)  DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM  

Ing. Alžbeta Baštová – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, 

ukončenie v r. 2013. Študijný program: Sociálna práca. Téma dizertačnej práce: Životný štýl detí a mládeže zo 

sociálne znevýhodnených rodín. Školiteľ: doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. 

 

b)  PHISLOSOPHIAE DOCTOR 

PhDr. Martina Bystrá, PhD. – doktorandské štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce S. Alžbety 

v Bratislave v odbore ošetrovateľstvo. Dázum obhajoby dizertačnej práce: 19.11.2013. Téma dizertačnej práce: 

Zdravie a životný štýl v rómskej komunite. Školiteľ: prof. PhDr. Vlasta Závodná, PhD. 

 

 

IX. Zamestnanci na katedre 

Prehľad mobilít zamestnancov a študentov je uvedený v tabuľkách. 

 
Študentská mobilita do zahraničia 
Student mobility abroad  

 

Pracovisko  

PF KU 

Účastník 

mobility 
Program 

Trvanie 

mobility 
Prijímajúca univerzita 

Katedra liečebnej 

pedagogiky 

Ing. Alžbeta 
Baštová 

mobilita za 
účelom štúdia 

20. – 24.5.2013 
Akademia im. Jana Dlugosza w 
Czestochowie 

Katedra liečebnej 

pedagogiky 

Ing. Alžbeta 

Baštová 

mobilita za 

účelom štúdia 
15. – 19.4.2013 

Karpatská národná univerzita V. 

Stefanyka v Ivano-Frankowsk, Ukrajina 

Katedra liečebnej 

pedagogiky 

Ing. Alžbeta 

Baštová 

mobilita za 

účelom štúdia 
25.2. – 1.3.2013 

Panstwowa wyysya Szkola zawodowa 

 w Chelmie 

 

Učiteľská mobilita zo zahraničia 2013 
Teacher mobility from abroad 

 

Pracovisko  

PF KU 

Účastník 

mobility 
Program 

Trvanie 

mobility 
Vysielajúca univerzita 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

prof. dr hab. 

Kazimierz 

Jakowski 

mobilita za 
účelom výučby 

12.10. 2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

ks. prof. dr hab. 
Edward Jarmoch 

mobilita za 
účelom výučby 

12.10. 2013 
Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

prof. dr hab. 

Tamara Zacharuk 

mobilita za 

účelom výučby 
12.10. 2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

dr. Beata Bocian-

Waskiewicz 

mobilita za 

účelom výučby 
12.10.2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, Poľsko 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 
Assist. Prof. 

Ahmet Kaya 

mobilita za 

účelom výučby 
26.06. – 

28.06.2013 

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 

Turecko 

 
Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

Abdullag 

Adigüzel 

mobilita za 

účelom výučby 
26.06. – 

28.06.2013 

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 

Turecko 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 
Ahmet Göҫen 

mobilita za 

účelom výučby 
27. 06. 2013 

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 

Turecko 
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Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 
Dr. Rafal Kornas 

mobilita za 

účelom výučby 
6. – 10.5.2013 

Państwowa Wyzsza Szkola 

Zawodowa w Chelmie 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 
Doc. Dr. Beata 

Fałda 

mobilita za 

účelom výučby 
6. – 10.5.2013 

Państwowa Wyzsza Szkola 

Zawodowa w Chelmie 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

prof. dr hab. 

Kazimierz 

Jakowski 

mobilita za 
účelom výučby 

29.4. – 3.5.2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

prof. dr hab. 

Tamara Zacharuk 

mobilita za 

účelom výučby 
29.4. – 3.5.2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

dr. Beata Bocian 
mobilita za 
účelom výučby 

29.4. – 3.5.2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

ks. prof. dr hab. 

Edward Jarmoch 

mobilita za 

účelom výučby 
29.4. – 3.5.2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

Dr. hab. Piotr 

Mazur 

mobilita za 

účelom výučby 
22. – 26.4.2013 

Państvova Wyzsza Szkoła 

Zawodowa w Chełmie 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

Mgr. Katarzyna 
Białowąs 

mobilita za 
účelom výučby 

22. – 26.4.2013 

Państvova Wyzsza Szkoła 

Zawodowa w Chełmie 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

prof. nzw. dr hab. 

Zdislaw 
Nowakowski 

mobilita za 

účelom výučby 
18.4.2013 

Wyzsza Szkola Informatyki, 

Zarzadzania i Administracji w 

Warzawie 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

P. Giuseppe 

Cardamone, msp 

mobilita za 

účelom výučby 
17.04.2013 

Missionary Servants of poor Third 

World in Cusco , Peru 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

prof. nzw. dr hab. 

Marek Iniewski 

mobilita za 

účelom výučby 
14.03.2013 

Akademia Humanistyczna w 

Pultusku 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

Dr. hab Piotr 

Mazur 

mobilita za 

účelom výučby 
18. – 2.03.2013 

Wyzsza Szkola Ekonomii, Turystki 

i Nauk Spolecznych w Kielcach 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

Mgr. Antoni 

Kasprzycki 

mobilita za 

účelom výučby 
18. – 2.03.2013 

Wyzsza Szkola Ekonomii, Turystki 

i Nauk Spolecznych w Kielcach 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

Imre Lipcsei 
mobilita za 

účelom výučby 
18. – 2.03.2013 

Szent István University in Szarvas 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

B. Kis Attila 
mobilita za 

účelom výučby 
18. – 22.3.2013 

Szent István University in Szarvas 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

prof. zw. drhab. 
Wojciech Slomski 

mobilita za 
účelom výučby 

11.03.2013 

Wyzsza Szkola Finansow 

i Zarzadzania w Warszawie 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

prof. nzw. dr hab. 

Pawel Czarnecki 

mobilita za 

účelom výučby 
12.03.2013 

Wyzsza Szkola Menedzerska w 

Warszawie 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

Dr. Anita Famula-

Jurczak 

mobilita za 

účelom výučby 
25.2. – 1.3.2013 

Wyzsza Szkola Ekonomii, Turystki 

i Nauk Spolecznych w Kielcach 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

Dr Jerzy Zdański 
mobilita za 

účelom výučby 
25.2. – 1.3.2013 

Wyzsza Szkola Ekonomii, Turystki 

i Nauk Spolecznych w Kielcach 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

B. Kis Attila 
mobilita za 

účelom výučby 
25.2 – 2.3.2013 

Szent István University in Szarvas 
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Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

prof. dr hab. 

Kazimierz 

Jakowski 

mobilita za 

účelom výučby 
11. – 14.2.2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

prof. dr hab. 

Tamara Zacharuk 

mobilita za 

účelom výučby 
11. – 14.2.2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

dr. Beata Bocian 
mobilita za 
účelom výučby 

11. – 14.2.2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach 

Inštitút Juraja Páleša  

v Levoči 

 

ks. prof. dr hab. 
Edward Jarmoch 

mobilita za 
účelom výučby 

11. – 14.2.2013 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach 
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X. Sumár  (Executive summary) 

Katedra liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku existuje 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: 

- Ústav vedy a výskumu špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne 

postihnutých, 

- Ústav vedy a výskumu predškolskej a elementárnej pedagogiky, 

- Katedra liečebnej pedagogiky, 

- Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 

skupín, 

- Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých, 

- Katedra reštaurovania. 

Katedra liečebnej pedagogiky odborne a organizačne zabezpečuje bakalársky študijný 

program liečebná pedagogika v spolupráci s ďalšími pedagogickými katedrami a ústavmi 

na detašovanom pracovisku PF KU v Levoči. 

Katedra liečebnej pedagogiky 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. Rozvoju 

vzdelávania napomáhajú vyššie uvedené ústavy a katedry. 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 ústavu 

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 a ústavmi Inštitútu Juraja Páleša v Levoči naďalej 

plánuje organizovať medzinárodné vedecké podujatia, a rovnako sa zapájať do organizácia a 

účasti na vedeckých podujatiach organizovaných inými inštitúciami. Pedagógovia plánujú 

zúčastňovať sa na mobilitách, predovšetkým na zahraničných univerzitách, s cieľom 

získavania poznatkov a výmeny skúseností z realizácie pedagogických aj vedecko-

výskumných činností. 

 

V Levoči 29. 11. 2013 

 

 

doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. 

riaditeľka IJP v Levoči 
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XII. Prílohy 

 

Príloha 1 Prehľad publikačnej činnosti zamestnancov Katedry liečebnej 

pedagogiky za rok 2013 
 

Kategória 

 

AAA, 

AAB, 

ABA,  

ABB 

ACA, 

ACB, 

BAA, 

BAB, 

BCB, 

BCI, 

EAI, 

CAA, 

CAB, 

EAJ 

FAI 

AFA 

ADC, 

BDC, 

ADE 

ADD, 

ADF 

BDD 

BCI 

CDC, 

CDD 
Ostatné Spolu 

 Katedra 

liečebnej 

pedagogiky  1 1 2 4  12 20 

 

 

AFA Vedecké práce prednesené na zahraničných konferenciách (1)  

Náročné zdravotnícke povolania a psychohygiena / Kuberová Helena, 2012. 

In: Jihlavské zdravotnické dny 2012, 2. ročník : sborník z mezinárodní konference 

Ošetřovatelská péče a porodní asistence v praxi : Jihlava, 19.4.2012 / ed. Mária 

Kopáčiková, Lada Cetlová ; rec. Lada Cetlová, Lenka Drahošová et al. - Jihlava : 

Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. - ISBN 978-80-87035-52-8. - CD-ROM, s. 

457-475 / Kopáčiková Mária (Redaktor, editor). 

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (2) 

 

Les objectifs thérapeutiques en pédagogie spécialisée = Goals of the Therapeutic Process in 

Therapeutic Pedagogy / Helena Kuberova, 2012. 

In: Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles. - ISSN 2235-2007, 

Année 2012, num. 3 (2012), p. 101-110. 

[Kuberová Helena (100%)] 

 

Exploitation des méthodes didactiques lors des cours d´anglais = The Use of Teaching 

Methods in English Language Teaching / Helena Kuberova, Aurelia Plavkova 

Tinakova, 2012. 

In: Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles. - ISSN 2235-2007, 

Année 2012, num. 2 (2012), p. 79-109. 

[Kuberová Helena (50%) - Plávková Tináková Aurélia (50%)] 
 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách (1) 
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Šikanovanie a osamelosť častý problém súčasnosti / Helena Kuberová ; rec. Tomáš 

Jablonský, Peter Seidler, Antónia Tisovičová, 2013. - Požiadavky na systém: Windows 95 a 

vyššie; CD-ROM mechanika. 

In: Tradycja i nowoczesność - funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością we współczesnym 

świecie / red. Adam Stankowski. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej 

univerzity v Ružomberku, 2013. - ISBN 978-80-561-0053-0, S. 15-32. 

[Kuberová Helena (100%)] 

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (2) 

 

Application of Modern Technologies in Education Process = Využitie moderných 

technológií v edukačnom procese / Helena Kuberová, Lenka Kundrátová, 2013. 

In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok / Roč. 13, č. 3 

(2013). s. 182-208. - ISSN 1335-9185. 

[Kuberová Helena (50%) - Kundrátová Lenka (50%)] 

 

Stresové situácie u detí spôsobené rodinným prostredím = The stress of the situation 

caused by the family environment to children / Helena Kuberová, 2013. 

In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok. - 

ISSN 1336-2232, Roč. 12, č. 2 (2013), s. 25-37. 

[Kuberová Helena (100%)] 

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (12) 

 

Smerovanie liečebnopedagogickej profesie v EÚ / Kuberová Helena, 2012. 

In: Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencii : zborník 

z 3. celoslovenskej konferencie : 22. marca 2012 v Ružomberku / zost. Veronika 

Tisoňová ; rec. Mariana Magerčiaková, Eva Moraučíková. - Ružomberok : Verbum - 

vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. - ISBN 978-80-8084-862-0. - 

CD-ROM, s. 72-78 / Tisoňová Veronika (Redaktor, editor). 

 

Nepodnetné sociálne prostredie a montessoriovej metódy = Non-suggestive environment 

and Montessori method / Helena Kuberová, Iveta Strážiková, Aurélia Tináková 

Plávková ; rec. Beáta Akimjaková, Michal Pružinský, 2012. 

In: Sociálna práca v multikulturálnom prostredí v odkaze Mons. Viktora Trstenského 

: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 17. februára 2012 v Starej Ľubovni / 

zost. Danka Matiová, Gabriela Feranecová, Mária Nagranová ; rec. Beáta 

Akimjaková, Michal Pružinský. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej 

univerzity v Ružomberku, 2012. - ISBN 978-80-8084-879-8, S. 136-145. 

[Kuberová Helena (40%) - Strážiková Iveta (30%) - Plávková Tináková Aurélia (30%) 

- Akimjaková Beáta - Pružinský Michal] 

 

Kresťanská výchova u žiakov s poruchami správania = Christian Education for Students 

with Behavioral Disorders / Beáta Akimjaková, Iveta Strážiková ; rec. Mária Gažiová, 

Zdenka Hlaváčová, 2013. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM 
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mechanika. 

In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VIII. : 

27.-28. februára 2013, Levoča / eds. Beáta Akimjaková, Ľudmila Krajčíriková, Mária 

Oravcová. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v 

Ružomberku, 2013. - ISBN 978-80-561-0012-7, CD-ROM, s. 210-230. 

[Akimjaková Beáta (50%) - Strážiková Iveta (50%) - Gažiová Mária - Hlaváčová 

Zdenka] 

 

Vývin osobnosti pedagóga a jeho vplyv vo výchovnovzdelávacom procese = Development of 

Educator´s Personality and Her/His Influence in educational Process / Iveta 

Strážiková, Ľudmila Krajčíriková ; rec. Mária Gažiová, Zdenka Hlaváčová. - 

Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013. - 

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

In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VIII. : 

27.-28. februára 2013, Levoča / eds. Beáta Akimjaková, Ľudmila Krajčíriková, Mária 

Oravcová. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v 

Ružomberku, 2013. - ISBN 978-80-561-0012-7, CD-ROM, s. 368-392. 

[Strážiková Iveta (50%) - Krajčíriková Ľudmila (50%) - Gažiová Mária - Hlaváčová 

Zdenka] 

 

Vzťah medzi pomáhajúcim pracovníkom a klientom v kontexte terapeuticko-výchovnej pomoci 

/ Pavol Janoško ; rec. Albín Škoviera, Milan Schavel, 2013. 

In: Vzťah v pomáhajúcich profesiách : zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej 

konferencie konanej 19. - 20. októbra 2012 v Bratislave / ed. Petra Mitašíková. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - ISBN 978-80-223-3368-9, S. 

231-236. 

[Janoško Pavol (100%) - Škoviera Albín - Schavel Milan] 

 

Prevencia šikanovania na školách = The prevention of bullying in schools / Alžbeta 

Baštová ; rec. Mária Gažiová, Zdenka Hlaváčová, 2013. - Požiadavky na systém: 

Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. 

In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VIII. : 

27.-28. februára 2013, Levoča / eds. Beáta Akimjaková, Ľudmila Krajčíriková, Mária 

Oravcová. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v 

Ružomberku, 2013. - ISBN 978-80-561-0012-7, CD-ROM, s. 408-415. 

[Baštová Alžbeta (100%) - Gažiová Mária - Hlaváčová Zdenka] 

 

Voľný čas detí a mládeže, výchova realizovaná vo voľnom čase = Leisure time children and 

youth, education implemented in free time / Alžbeta Baštová ; rec. Mária Gažiová, 

Zdenka Hlaváčová, 2013. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM 

mechanika. 

In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VIII. : 

27.-28. februára 2013, Levoča / eds. Beáta Akimjaková, Ľudmila Krajčíriková, Mária 
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Oravcová. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v 

Ružomberku, 2013. - ISBN 978-80-561-0012-7, CD-ROM, s. 416-422. 

[Baštová Alžbeta (100%) - Gažiová Mária - Hlaváčová Zdenka] 

 

Hipoterapia a canisterapia ako alternatívne metódy v liečebnej pedagogike = Hipotherapy 

and canistherapy as alternative method medical pedagogy / Kuberová Helena, 

Bielená Michaela, Strážiková Iveta, Plávková Tináková Aurélia, Popracová Barbora, 

2012. In: Tradície a inovácie v špeciálnej pedagogike : 16. 2. 2012 v Levoči / eds. Beáta 

Akimjaková, Marta Oravcová ; rec. Piotr Mazur, Zdenka Hlaváčová. - Ružomberok : 

Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. - ISBN 978-80-

8084-898-9. - S. 47-57 / Akimjaková Beáta (Redaktor, editor), Oravcová Marta 

(Redaktor, editor). 

 

Humanizácia edukácie - metóda v zmene postoja jedincov a liečebná pedagogika v procese 

integrácie a inklúzie sociálne odkázaných = Humanisation the education - methods and their 

use in changing individual´s and curative education in the process of integration and 

inclusion of socially disadvantaged / Kuberová Helena, 2012. In: Dialóg ako cesta 

spolužitia : 7. októbra 2011, Levoča : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / 

zost. Ľudmila Krajčíriková, Ivana Rochovská, Marta Oravcová ; rec. František 

Dlugoš, Piotr Mazur, Beáta Akimjaková. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo 

Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. - ISBN 978-80-8084-920-7. - S. 153-174 / 

Krajčíriková Ľudmila (Zostavovateľ). 

 

Rodinné prostredie - jedna z príčin stresových situácií u detí / Kuberová Helena, 2012. 

In: Ružomberské zdravotnícke dni 2012 - VII. ročník : zborník z medzinárodnej 

konferencie : Ružomberok, 8.-9. november 2012 / zost. Anton Lacko, Anna 

Lesňáková, Milan Minarik, Katarína Zrubáková ; rec. Helena Kuberová, Vladimír 

Littva, Viera Simočková, Ivan Solovič, Jaroslav Timko. - Ružomberok : Verbum - 

vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. - ISBN 978-80-8084-951-1. - 

CD-ROM, s. 448-466 / Lacko Anton (Redaktor, editor). 
 

Canisterapia v liečebnej pedagogike = Canistherapy in medical pedagogoy / Kuberová 

Helena, Bielená Michaela, 2011. In: Studia scientifica Facultatis paedagogicae = 

Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty. - ISSN 1336-2232. - Roč. 10, č. 4 (2011-2012), s. 

242-251. 

 

Humanizácia edukácie - metóda v zmene postoja jedincov = Humanisation the education - 

methods and their use in changing individual´s / Kuberová Helena, 2011. 

In: Studia scientifica Facultatis paedagogicae = Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty. 

- ISSN 1336-2232. - Roč. 10, č. 4 (2011-2012), s. 32-37. 

Liečebná pedagogika v procese integrácie a inklúzie sociálne odkázaných = Therapeutic 

education in the process of integration and inclusion of socially disadvantaged / Kuberová 

Helena, 2011. 
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In: Studia scientifica Facultatis paedagogicae = Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty. 

- ISSN 1336-2232. - Roč. 10, č. 4 (2011-2012), s. 214-220. 

 

BCI Skriptá a učebné texty (1) 

 

Špeciálne didaktiky predmetov vo výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím I / 

Beáta Akimjaková (et al.) ; rec. Piotr Mazur, Oľga Račková. - Ružomberok : VERBUM 

- vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013. - 98 s. - ISBN 978-80-561-

0015-8. 

[Akimjaková Beáta (50%) - Rochovská Ivana (15%) - Švábová Božena (15%) - 

Strážiková Iveta (10%) - Oravcová Marta (10%) - Mazur Piotr - Račková Oľga] 

 
GAI Správy (1) 

 

Informácia o projekte "Európska iniciatíva za kompetentnosť vo včasnej intervencii" / Pavol 

Janoško, Ivana Lištiaková, Dagmar Vatolíková, Zuzana Marošová ; rec. Albín 

Škoviera, Milan Schavel, 2013. 

In: Vzťah v pomáhajúcich profesiách : zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej 

konferencie konanej 19. - 20. októbra 2012 v Bratislave / ed. Petra Mitašíková. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - ISBN 978-80-223-3368-9, S. 

367-368. 

[Janoško Pavol (25%) - Lištiaková Ivana (25%) - Vatolíková Dagmar (25%) - Zuzana 

Marošová (25%)]  
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Príloha 2: Prehľad ocenení zamestnancov Katedry liečebnej pedagogiky za rok 

2013 

 
(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 

 AFA * 

Helena Kuberová 

Náročné zdravotnícke povolania 

a psychohygiena. „Physically 

demanding jobs and 

psychohygiene“ 457-476 s. 

1074 s. ISBN 978-80-87035-52-

8 POZVANÁ PREDNÁŠKA 

ISBN 978-80-87035-52-8 

 

Jihlavské 

zdravotnické dny 

2012, II. ročník. 

VŠP Jihlava, KZS. 

Pod záštitou 

Uniwersytet 

Rzeszowski, 

Wydzial 

medyczny, Institut 

Pielegniarstwa i 

nauk o zdrowiu, 

UKF v Nitre, FZ 

KU v Ružomberku 

a Ústav 

ošetřovatelství LF 

UK Praha. 2012 

* V zmysle smernice č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej, umeleckej činnosti 

a ohlasov (AFA, AFB, AFE, AFF) 

 
Ostatné prednášky 

Kategória 

publikačnej 

činnosti 

Autor 

 

Názov projektu/konferencie 

(názov príspevku) 

 

Miesto 

uskutočnenia 

 

Termín 

uskutočnia 

 

 AFB * 

Helena Kuberová 

Smerovanie liečebnopedagogickej profesie 

v EÚ / Kuberová Helena, 2012. 

In: Nové trendy vo vzdelávaní a praxi 

ošetrovateľstva a pôrodnej asistencii : 

zborník z 3. celoslovenskej konferencie : v 

Ružomberku / zost. Veronika Tisoňová ; 

rec. Mariana Magerčiaková, Eva 

Moraučíková. - Ružomberok : Verbum - 

vydavateľstvo Katolíckej univerzity v 

Ružomberku, 2012. - ISBN 978-80-8084-

862-0. - CD-ROM, s. 72-78 / Tisoňová 

Veronika (Redaktor, editor). Ružomberok 

22. marca 

2012 

AFD 

Helena Kuberová 

Family environment,one of the stressful 

situations for children.448-466 In: Nové 

poznatky v oblasti medicínskych vied, 

ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva. 

VII. ročník RZD. CD 715 s. ISBN 978-80-

8084-951-1 Ružomberok 

08. – 09. 11. 

2012 

* V zmysle smernice č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej 

činnosti a ohlasov (AFC, AFD, AFG, AFH, AFK, AFL) 

 

http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuYb&UNIRECNO=828&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuYb&UNIRECNO=828&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuYb&UNIRECNO=828&HTML=full_rec.htm
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Členstvo v redakčných radách, v edičných radách 
Meno a 

priezvisko 

Názov časopisu/zborníka Miesto vydania Dátum 

PhDr. Iveta 

Strážiková, 

PhD. 

Zbrane a prevencia psychosociálneho 

zlyhania z pohľadu pomáhajúcich 

profesií 

Ružomberok 2013 

doc. PhDr. 

Helena 

Kuberová, 

PhD. 

Členka redakčnej rady pre 

Disputationes scientificae PF KU 

v Ružomberku od roku 2001 - 2013 

registračné číslo: MK SR č.2681/2001 

 

Ružomberok 2013 

doc. PhDr. 

Helena 

Kuberová, 

PhD. 

Členka redakčnej rady pre tvorbu 

zborníkov FZ KU v Ružomberku : 

„Zdravotnícke štúdie“. 2006 - 2013. 

ISSN 1337-723X 

 

Ružomberok 2013 

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

Meno a priezvisko Názov konferencie/kongresu Miesto Dátum 

doc. PhDr. Helena Kuberová, 

PhD. 

Členka vedeckého výboru na 

medzinárodnej konferencii: „Rodina – 

zdraví – nemoc“ Konference se koná pod 

záštitou Fakulty humanitních studií 

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 

Fakulty zdravotníctva Katolíckej 

Univerzity v Ružomberku a Krakowské 

Akademie Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego Wydzial Zdrowia i 

Nauk Medycznych Poľsko   

Poľsko 10.10.  2013 

doc. PhDr. Helena Kuberová, 

PhD. 

Tradície a inovácie vo výchove 

a vzdelávaní modernej generácie 

učiteľov VIII. 

Chelm 16.11.2013 

PhDr. Iveta Strážiková, PhD. 

Tradície a inovácie vo výchove 

a vzdelávaní modernej generácie 

učiteľov VIII. 

Chelm 16.11.2013 

 

 


