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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,  
Inštitút Juraja Páleša v Levoči, Bottova 15, 054 01 Levoča 
Tel.: +421 53 469 91 98, email: sekretariatijp@ku.sk, www.ijplevoca.sk 
 
Vedúci katedry: doc. PhDr. Daniela Kolibová, PhD.  

zástupca vedúceho katedry: PhDr. Martina Bystrá, PhD.  
sekretariát katedry:  Ing. Lucia Verčimáková 
 
Štruktúra funkčných miest: 
 
docent: 
doc. PhDr. Daniela Kolibová, PhD. 
doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. 
 
odborný asistent: 
PhDr. Iveta Strážiková, PhD. 
Ing. Alžbeta Baštová, PhD. (od apríla 2017 – materská dovolenka) 
PhDr. Martina Bystrá, PhD. 
 
 
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) 
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IV. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok 
Katedra liečebnej pedagogiky v spolupráci s ďalšími katedrami na Inštitúte Juraja 
Páleša v Levoči, v roku 2017 organizovala viacero podujatí pre verejnosť, 
študentov a zamestnancov.  

 
Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou (max. 3) 
 

Fašiangy v Dome Charitas sv. Jána Bosca na Spišskej Kapitule, 15. február 2017 
Študentky tretieho ročníka z odboru liečebná pedagogika príjemne prekvapili obyvateľov v Dome Charitas na 
Spišskej Kapitule. Už od svojho vstupu rozveselili všetkých prítomných: „Ked fašengy, ta fašengy, ta še 
fašengujme, zatancujme, zadupajme a vešelé budzme!“ Svojím dramatickým fašiangovým pásmom priniesli 
radosť, uvoľnenie a dokázali rozospievať a roztancovať všetkých prítomných. 
 
Holistický podhľad na detstvo a dospievanie, Levoča, 7. november 2017. 
Doc. PhDr. Daniela Kolibová, PhD. priblížila študentom problematiku zaoberajúcu sa spojitosťou správania 
rodičov a dieťaťa. Pohľad do vzťahu rodič - dieťa je ešte stále nedocenený a diagnosticky ťažko uchopiteľný, preto 
sa prednášajúca pokúsila charakterizovať psychodiagnostiku dieťaťa. 
 
Domove sociálnych služieb v Hodkovciach, 16. november 2017 
Študentky Inštitútu Juraja Páleša v Levoči PF KU v Ružomberku druhého ročníka z odboru liečebná pedagogika 
16. novembra 2017 rozprávkou Snehová kráľovná príjemne potešili a zabavili obyvateľov Domova sociálnych 
služieb v Hodkovciach. Pútavý príbeh vtiahol každého diváka a v tajomnej atmosfére sa stretávali s rôznymi 
rozprávkovými postavami, s ktorými prežívali dramatické situácie. Radosť a šťastie z víťazstva nad ľadovým 
srdcom Snehovej kráľovnej nenechalo ani jedného z prítomných smutným. Nasledovali hudobno-dramatické hry 
a aktivity, ktoré dokázali rozospievať a spoločne roztancovať všetkých. 
 
 
 

V. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 
 

5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečujú katedry so sídlom na IJP v Levoči: 
 

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. 
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Informácie dostupné na: http://www.ijplevoca.sk/uchadzac/ponuka-studia/ 
 

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

6.1 Zameranie výskumu a vývoja 
 

Na Katedre liečebnej pedagogiky boli v roku 2017 výskumné aktivity zamerané na: 
 

• model uplatnenia školskej liečebnej pedagogiky pri podpore inkluzívnej klímy v materskej a základnej 
škole,  

• inováciu v odbore „liečebná pedagogika“, 
• tvorbu monografií a učebných materiálov pre študentov liečebnej pedagogiky. 

 
Vedecko-výskumná činnosť v roku 2018 bude zameraná na: 

• edukačnú a liečebno-pedagogickú, výchovnú činnosť, 
• propagáciu Montessoriovej liečebnej pedagogiky v praxi, 
• liečebno–pedagogickú starostlivosť o rizikové skupiny a drogovo závislých, 
• aplikáciu liečebnej pedagogiky do praxe, 
• prevenciu nežiaducich a patologických javov v liečebno-pedagogickej starostlivosti o klientov 

v domácej a inštitucionálnej starostlivosti, 
• poznanie a elimináciu liečebno-pedagogických problémov a javov v oblasti psychiatrie, 
• prípravu exkurzií, mobilít a pracovných stáží učiteľov a študentov v zahraničí. 

 

6.2 Uvedú sa podané projekty 
 
 iné 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov projektu 
Hlavný 
riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky 
projektu za rok 2017 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská kapacita 

v hodinách 

KEGA 1/01/2016 

E-learningové 
vzdelávacie 
moduly k 
problematike 
terapeutických 
stratégií v ranej 
starostlivosti o 
rodinu s dieťaťom s 
rizikovým 
vývinovom. 

HL. riešiteľ: 
doc. PhDr. 
Barbora 
Kováčová, 
PhD.  
 
Spoluriešiteľ:  
Doc. PhDr. 
Helena 
Kuberová, 
PhD. 

Všeobecným cieľom predmetného 
projektu je zvýšiť rozsah, kvalitu a 

inovatívnosť celoživotného a 

pregraduálneho vzdelávania formou e-
learningových modulov z oblasti 

terapeutických stratégií využívaných vo 

včasnej starostlivosti o rodinu s 
dieťaťom/deťmi s rizikovým alebo 

potenciálne rizikovým vývinom (od 

narodenia až po vstup do základnej 
školy). Konkrétnym cieľom projektu je 

vytvoriť dostupný praxeologický 

materiál k problematike včasnej 
starostlivosti o rodinu s rizikovým 

vývinom, ktorý bude určený pre 

pedagogických zamestnancov a 
študentov pedagogických odborov ako aj 

širšej odbornej verejnosti. 

2017-
2018 

180 

 
6.3 Uvedú sa riešené projekty 

Domáce 
 výskumné 

 GAPF 

Grantová 
agentúra 

Číslo projektu Názov projektu 
Hlavný 
riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky 
projektu za rok 2017 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 
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GAPF 5/77./2016 

Starostlivosť 
o seniorov 
pomocou rôznych 
terapií 

Kuberová 
Helena, 
doc., 
PhDr., 
PhD. 

Cieľom projektu je vzdelávanie a 
príprava pracovníkov Ústavu 
sociálnych vied PF KU v 
Ružomberku v oblasti práce s 
ľuďmi. Počas sociálno-
psychologického výcviku účastníci 
získajú poznatky a zručnosti z 
oblasti efektívnej komunikácie, 
interpersonálnej percepcie a 
základov komunikácie.  

2017  

GAPF 

5/78./2016 Metódy Márie 
Montessori v praxi 
I. (cvičenia 
praktického života 
a zmyslová 
výchova) 

Kuberová, 
H. 

rozpracovaný 2016-
2017 

150 

GAPF 

5/79./2016 Kontexty liečebnej 
a špeciálnej 
pedagogiky 
v inklúzii jedincov 
s mentálnym 
postihnutím 

Strážiková 
I. 
Kuberová, 
H. 

rozpracovaný 2016-
2017 

150 
100 

 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov 
projektu 

Hlavný riešiteľ 
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 

2017 

Pridelené 
finančné 

prostriedky 
na rok 2017 

v EUR 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

KEGA 
016KU-
4/2017 

Možnosti 
interdiscipli
nárnej 
kooperácie 
pri 
realizovaní 
nefarmakol
ogickej 
liečby 
seniorov v 
ústavných 
zariadeniac
h  

PhDr. Katarína 
Zrubáková, 
PhD. FZ KU  

 
Spoluriešiteľ: 
Kuberová, 
Helena, doc. 
PhDr. PhD.  – 
za PF KU 

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom 
klinického výskumu, analýzou klinických 
štúdii a odborných, vedeckých materiálov 
komplexne spracovať nefarmakologickú 
liečbu a jej využitie v liečebno-preventívnej 
starostlivosti o seniora. 

800 2017-2018 150 

 

Zahraničné 
 výskumné 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov projektu Hlavný riešiteľ 
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2017 

Pridelené 
finančné 

prostriedky 
na rok 2017 

v EUR 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

INTERREG 
nr. 
INT/ET/ZA/
3/I/B/0087 

„Sposób 
aplikacji 
wykorzystani
a technologii 
informacyjnej 
w nauczaniu 
dzieci 
upośledzonyc
h umysłowo 

doc. PaedDr. Beáta 
Akimjaková, PhD., 
spoluriešitelia: prof. 
A. Stankowski, prof. 
O. Bench, prof. A. 
Akimjak, doc. O. 
Račková, doc. I. 
Rochovská, doc. A. 
Tisovičová, etc. , 
doc. Kuberová, PhD. 
 

 49 716,60 €. 
2014 - 
2020  
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z przedszkoli 
i szkół 
podstawowy
ch.“ 

 

VII. Medzinárodné aktivity katedry 
V roku 2017 sa pedagógovia katedry zúčastnili mobilít za účelom školenia na 
univerzitách v Španielsku a na Ukrajine. 
Prehľad mobilít je uvedený v tabuľkách. 
 

Mobilita ERASMUS+ pedagogický zamestnanec do zahraničia 2017                              
– výučba  

 

Pracovisko  
PF KU 

Účastník 
mobility 

Program 
Trvanie 
mobility 

Prijímajúca univerzita 

Inštitút Juraja Páleša  
v Levoči Baštová Alžbeta, 

Ing., PhD. 
Erasmus+ 

školenie 
6.-10. marca 

2017 
Universidad pontificia Comillas, 
Madrid, Španielsko  

 
Iné 

 

Pracovisko  
PF KU 

Účastník 
mobility 

Program 
Trvanie 
mobility 

Prijímajúca univerzita 

Inštitút Juraja 
Páleša  
v Levoči 

doc. PhDr. Daniela 

Kolibová, PhD 

Pozvaná 
prednáška -

mobilita 

AGMA 
03. – 05. 07. 2017 
 

Ukraine Catholic University in Lvov, 
79011 

Street. Il. Sventsitskoho 17,   

(Вул. Іл. Свєнціцького, 17) 

 
 
VIII. Sumár  (Executive summary) 

Katedra liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku sídli na 
Inštitúte Juraja Páleša v Levoči – pracovisku PF KU, ktoré bolo zriadené 4.3.2003. 
Premenované na Inštitút Juraja Páleša v Levoči - pracovisko PF KU v Ružomberku 
bolo 1.7.2008 pri príležitosti 190. výročia od vzniku prvého pedagogického inštitútu 
na Spiši (v akad. roku 1819/1920), podľa prvého riaditeľa tohto inštitútu Juraja 
Páleša. V súčasnosti na pracovisku pôsobí: 

- Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých, 

- Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených 
skupín, 

- Katedra liečebnej pedagogiky. 

Katedra liečebnej pedagogiky odborne a organizačne zabezpečuje bakalársky 
študijný program liečebná pedagogika v spolupráci s ďalšími učiteľmi katedier a 
pracovníkmi na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči - pracovisku PF KU v Ružomberku, 
ktorí pomáhajú rozvoju vzdelávania na Katedre liečebnej pedagogiky. Katedra 
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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. 
Výchovnú a formatívnu stránku prípravy študentov vykonáva katedra v spolupráci 
so Spišskou Kapitulou. Oporou v práci katedry je aj spolupráca s 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 liečebno-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, mládežou, i seniormi na báze 
komplexnej pedagogickej a praktickej prípravy. Jednotlivé kurzy sú koncipované tak, 
aby študenti získali najnovšie teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, a 
zároveň aj schopnosť ich aplikácie v tvorivej liečebno-pedagogickej práci s deťmi, 
mládežou i seniormi, ktorí sú odkázaní na poskytovanie liečebno-pedagogickej 
starostlivosti a liečebno-pedagogických terapií. Katedra v spolupráci s ďalšími 
katedrami a Inštitútu Juraja Páleša v Levoči - pracoviska PF KU v Ružomberku 
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 15. 1. 2018 
 
 

doc. PhDr. Daniela Kolibová, PhD.  
vedúca KLP IJP v Levoči  

 pracoviska PF KU v Ružomberku
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IX. Prílohy 
Uvedú sa prílohy  a tabuľkové prílohy. 
 
Príloha 1 Prehľad publikačnej činnosti zamestnancov Katedry liečebnej 
pedagogiky za rok 2017 
 

Kategória 

 

AAA, 

AAB, 

ABA,  

ABB 

ACA, 

ACB, 

BAA, 

BAB, 

BCB, 

BCI, 

EAI, 

CAA, 

CAB, 

EAJ 

FAI 
ADC, 

BDC 

ADD, 

BDD 

CDC, 

CDD 
Ostatné Spolu 

Katedra liečebnej 

pedagogiky  1      1 2 

 

 

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1) 
 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 
KUBEROVÁ,H.  Wspieranie seniorów we współpracy różnych terapii“ ISBN978-8365547-10-1, 
vydanú v Krakowe, SAE, 2016 (evidovanú 2017), Wydawnictwo Scientia, Ars. Educatio. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1) 
KUBEROVÁ, H.: FILOZOFIA A CIEĽ OREMOVEJ MODELU SEBAOPATERY AKO INŠPIRÁCIA 
PRE LIEČEBNÚ PEDAGOGIKU. PHILOSOPHY AND PURPOSE OF MODEL OREM SELF-CARE AS 
AN INSPIRATION FOR THERAPEUTIC PEDAGOGY s. 33-50. IN: Barbora KOVÁČOVÁ, Tomáš 
JABLONSKÝ, Mária GALLOVÁ (Eds.) : EXPRESÍVNE TERAPIE VO VEDÁCH O ČLOVEKU 2017. 
Kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta. Publikácia vznikla ako parciálny výstup 
projektu KEGA č. 069UK-4/2015 Podpora sociálnej adaptácie adolescentov so zdravotným 
znevýhodnením prostredníctvom skupinovo orientovanej arteterapie. VERBUM 2017, Ružomberok, 
ISBN 978-80-561-0473-6. 279 s. 
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Príloha 2: Prehľad ocenení zamestnancov Inštitútu Juraja Páleša za rok 2017 
(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 

 

 

Helena Kuberová 
 
 
 

EXPRESÍVNE TERAPIE VO VEDÁCH 
O ČLOVEKU 2017 (FILOZOFIA A CIEĽ 

OREMOVEJ MODELU SEBAOPATERY AKO 
INŠPIRÁCIA PRE LIEČEBNÚ PEDAGOGIKU. 

PHILOSOPHY AND PURPOSE OF MODEL 
OREM SELF-CARE AS AN INSPIRATION FOR 

THERAPEUTIC PEDAGOGY) 

PF KU 
v Ružomberku 

 
 

26.1.1017 
 

 

Helena Kuberová 
 
 
 

Arteterapeutické dni východu 2017 
(Genéza, súčasnosť a perspektívy 
špeciálnej a liečebnej pedagogiky 

s akcentom na arteterapiu) 

Košice 
 
 

25.11.2017 
 

 

Kolibová Daniela 
– Bystrá Martina 

– Strážiková 
Iveta 

Arteterapeutické dni východu 2017 
(Liečebná a špeciálna pedagogika a 

potenciál expresie) 

Košice 
 
 

25.11.2017 
 

 

Ostatné prednášky 
 

Kategória 

publikačnej 

činnosti 

Autor 

 

Názov projektu/konferencie 

(názov príspevku) 

 

Miesto 

uskutočnenia 

 

Termín 

uskutočnia 

 

 

Helena Kuberová 
 

Medzinárodný seminár Sposób aplikacji 
wykorzystania technologii informacyjnej w 
nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo 

z przedszkoli i szkół podstawowych na 
obszarze pogranicza „ (Genéza, súčasnosť v 

liečebnej pedagogike v kontexte so stresovými 
situáciami.) Nowy Targ, Poľsko  

28.11.2017 
 

 Kolibová Daniela 
Holistický pohľad na detstvo a 

dospievanie Levoča 
November 

2017 

 
Rôzne 
Doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. vedie doktorandky: PaedDr. Alenu Leščákovú a MUDr. 
Elenu Hrbčovú, ktoré v roku 2017 úspešne vykonali minimové skúšky a obhájili písomné 
dizertačné práce. 
 

 


