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III.
Základné informácie o katedre KU:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,
Tel., fax, email
Vedúci katedry: doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.
zástupca vedúceho katedry: Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
Tajomník: PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD.
sekretariát katedry: Mgr. Marcela Duľová
Štruktúra funkčných miest:
funkčné miesto profesor:
prof. zw. dr. hab. Adam Stankowski, PhD.
prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc.
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KŠP)
prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KH)
Mons. prof. PhDr. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD. (spolupracovník
z KKPT)
prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD. (spolupracovník z KPEP)
doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof KU (spolupracovník z KPGPS)
funkčné miesto docent:
doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.
doc. PhDr. Ema Kollárová, PhD.
doc. PhDr. Mária Gážiová, PhD. (spolupracovník z KSP)
doc. PhDr. Magdaléna Habšudová, CSc. (spolupracovník z KV)
doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc. (spolupracovník z KPEP)
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.(spolupracovník z KKPT)
doc. PaedDr. František Heiser CSc. (spolupracovník z KRJK)
doc. PhDr. Ladislav Horňák, PhD. (spolupracovník KŠP)
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. (spolupracovník z TI BJV)
doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD. (spolupracovník z KPEP)
doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. (spolupracovník z KPEPSZS)
doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. (externý spolupracovník)
funkčné miesto odborný asistent:
PaedDr. Anna Skokanová, PhD.
Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD.
PaedDr. Olga Račková, PhD.
PhDr. Helena Orieščíková, PhD.
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Mgr. Mária Vajová, PhD.
MUDr. Tatiana Gurčíková (spolupracovník z KLP)
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Ján Dravecký, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Michaela Šeligová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Bohuš Stupák, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. (spolupracovník z KPEPSZS)
PhDr. Iveta Strážiková, PhD. (spolupracovník z KLP)
PaedDr. Božena Švábová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PhDr. Iveta Franzenová, PhD. (spolupracovník z KMM)
PhDr. Mária Kerekešová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
funkčné miesto asistent:
PhDr. Katarína Drahomirecká (spolupracovník z KPEP)
PhDr. Adam Baran OFMConv. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Jana Mastišová, (spolupracovník z KPEP)
PhDr. Vladimír Osif (spolupracovník z KV)
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 špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých, v spolupráci
s ďalšími katedrami na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči, v roku 2012 organizovala
viacero podujatí pre verejnosť, študentov a zamestnancov. Za významnú udalosť
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 V.
Medzinárodná vedecká konferencia, Levoča, 16.2.2012. 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, vrátane privítania hostí
v mestskej radnici primátorom Levoče PaedDr. Milanom Majerským a prehliadky múzea.
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Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VI.
Medzinárodná vedecká konferencia, Levoča, 8.11.2012. 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. Pozvanie prijali hostia zo Slovenska, Poľska, Českej republiky, Maďarska
a Ukrajiny. Prínosné boli prednášky a príspevky z oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky, liečebnej
pedagogiky a sociálnej pedagogiky zameranými na témy: funkčná gramotnosť, stratégie výchovy a vzdelávania
a kontinuálne vzdelávanie učiteľov. Autori príspevkov sa orientovali na analýzu súčasného stavu výchovy
a vzdelávania učiteľov, prezentovali najnovšie výskumné výsledky, navrhovali nové možnosti zlepšenia
aktuálneho stavu danej problematiky. Sprievodným programom konferencie bolo vystúpenie integrovaného
súboru „Maziwjaci“ z Varšavy pod vedením dr hab. L. Plocha.
Dialog ako sposób współistnienia
Medzinárodná vedecká konferencia, Chełm, 6.6.2012. Predmetom konferencie bola problematika rozvíjania
spolužitia viacetnickej spoločnosti odstraňovaním vzájomných bariér. Rokovanie na medzinárodnej vedeckej
konferencii prebiehalo v tematických okruhoch: výchova a vzdelávanie v minoritných spoločenstvách; bioetika,
multikulturálna zdravotná starostlivosť, osobitosti rizikových faktorov vzniku závažných ochorení,
v marginalizovaných skupinách; sociálna práca v marginalizovaných skupinách; dobrovoľníctvo v minoritných
spoločenstvách; prevencia kriminality; historické a sociologické aspekty problematiky. Problematika dialógu ako
cesty vzájomného spolužitia bola riešená z mnohých aspektov, avšak téma nebola vyčerpaná. Organizátori
konferencie plánujú pokračovať v sérii konferencií s názvom „Dialóg ako cesta spolužitia“ a pokúsiť sa tak
o komplexný pohľad na súčasný stav a naznačenie perspektív danej problematiky.

Účasť katedry na podujatí
Zbliżanie światów – kultura i uczestnictwo społeczne w obliczu niepełnosprawności
Medzinárodná vedecká konferencia z cyklu Specjalne Potrzeby Edukacyjne, Ustroń, 14.-16. 11 2012. Cieľom
konferencie bola výmena skúseností medzi inštitúciami na medzinárodnej úrovni z oblasti edukácie
a rehabilitácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na tému zbližovania svetov a kultúry
v teoretickej, empirickej a praktickej rovine.
Współeczne strategie i wyzwania edukacyjne
Medzinárodná vedecká konferencia, Chełm, 9.-10.5.2012. Predmetom rokovania boli témy spojené s úlohou školy
v meniacom sa svete. Konferencia bola určená pedagógom, vedeckým a odborným pracovníkom z viacerých
krajín (Poľsko, Slovensko, Čechy, Ukrajina, Maďarsko, Bielorusko), aby mohla byť problematika riešená
v medzinárodnom kontexte.
РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В УМОВАХ ГІРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
Medzinárodná vedecká konferencia, Ivano-Frankowsk, Ukrajina, , 19.-20.4.2012. Konferencia bola určená
pedagógom, vedeckým a odborným pracovníkom z oblasti pedagogiky. Predmetom rokovania bola ústredná
téma - rozvoj osobnosti dieťaťa mladšieho školského veku z horských škôl.
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V.

Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní

5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra
1.1.6. Špeciálna pedagogika
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - denná forma štúdia,
akademický titul bakalár (Bc.), trojročné štúdium
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - externá forma štúdia,
akademický titul bakalár (Bc.), trojročné štúdium
Nevyhnutnou súčasťou výchovy a prevýchovy jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami je funkčný systém s kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí sú schopní realizovať výchovné,
prevýchovné, diagnostické, kompenzačné, rehabilitačné a špeciálno-pedagogické postupy. Cieľom
štúdia je získanie širšieho vedného základu z oblasti biologicko-medicínskych vied, psychologickosociologických vied, oblasti všeobecnej a špeciálnej pedagogiky s osobitným zreteľom na jeho
špeciálno-pedagogickú, metodologickú, vedecko-výskumnú pripravenosť a rehabilitačnú praktickú
činnosť. V tejto oblasti získava teoretické a praktické poznatky pre špeciálnu výchovu a prevýchovu,
výskum za účelom rehabilitácie jednotlivca s mentálnym postihnutím, mentálnym a viacnásobným
postihnutím, tiež cestou praktík v terénnych pracoviskách rozličnej povahy. V bakalárskom štúdiu
záverečná profilácia vyúsťuje v príprave na vychovávateľskú kvalifikáciu pre jednotlivcov
s mentálnym postihnutím, mentálnym a viacnásobným postihnutím. Ďalším cieľom je príprava
odborníkov pre terénnu výchovno-rehabilitačnú činnosť v práci s rodičmi jednotlivcov s mentálnym
postihnutím, mentálnym a viacnásobným postihnutím. Obsah vzdelávania je koncipovaný tak, aby
absolvent bol teoreticky a prakticky pripravený pre uvedené požiadavky. Jednotlivé disciplíny
predstavujú profilujúce predmety a predmety pomáhajúcich a súvzťažných vied. Cieľom programu je
príprava na špeciálnu výchovu a prevýchovu, na základe výsledkov ktorých by bol absolvent
schopný zostaviť individuálny špeciálny výchovný a prevýchovný program (vrátane elementárnej
stimulácie, či rozvíjania).

Informácie
dostupné
na:
http://www.ijp.sk/sk/http://www.ijp.sk/specialnapedagogika-pedagogika-mentalne-postihnutych
5.2 Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na národnej, či
Študenti doktorandského štúdia sa zúčastnili na medzinárodnej vedeckej konferencii
Nasza współczesna rzeczywistość, ktorá sa uskutočnila v dňoch 12.-13.4.2012
v Myśleniciach. V rámci prednášok prezentovali svoje najnovšie výskumné zistenia,
na ktorých pracovali v rámci štúdia.
5.3 Komentované ocenenia študentov v rámci katedry
Študenti doktorandského štúdia zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu
Človek a hodnoty, ktorá sa uskutočnila dňa 17.5.2012 v Levoči. Rokovanie bolo
orientované na témy: Bohatstvo a chudoba (problém, na Slovensku, vo svete,
príčiny,...); Manželstvo a rodina (kríza manželstva, rodiny, problémy, príčiny,
chápanie manželstva,...); Sloboda (zodpovednosť, dôsledky konania, rozhodovania,
nesloboda – závislosti, kresťanský pohľad, význam pojmu sloboda,.. ); Sexuálna
výchova (vyučovanie v škole, v rodine, problematika,...); Komunikácia (formy,
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vzťahy, význam, pravidlá,...); Etické otázky súčasnosti (ochrana života (interrupcia,
eutanázia,...), zmysel života (otázka, potreba maž zmysel, hľadanie,...); Aktuálne
pedagogické a didaktické aspekty vo vyučovaní náboženskej výchovy; Teologické
otázky a ich aktuálnosť pre život viery (kresťana); Školstvo a pedagogika v 20.
storočí. Konferencie sa zúčastnili študenti zo Slovenska a zahraničia, najmä z Poľska.
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-univerzitatretieho-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 naposledy realizované 1.6.2012. Program detskej
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univerzity pripravili pedagógovia a študenti Inštitútu Juraja Páleša v Levoči.
Program vychádzal z profesijného zamerania prednášajúcich, ale bol prispôsobený
veku a záujmom detí.
Informácie dostupné na http://www.ijp.sk/sk/detska-univerzita

VII. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry
Výskumná činnosť Katedry špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne
postihnutých sa zameriava predovšetkým na oblasť výchovy a vzdelávania osôb
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 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
predškolskej a elementárnej pedagogiky. Čiastkové aj celkové výsledky projektov
prezentujú na vedeckých konferenciách, organizovaných Inštitútom Juraja Páleša
aj inými univerzitami.

7.1 Zameranie výskumu a vývoja
Na Katedre špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých sa výskumné aktivity zaoberali





metódami výchovy a vzdelávania detí a žiakov mentálnym postihnutím v špeciálnych základných
školách,
tradíciami a inováciami vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov špeciálnych škôl,
kategorizáciou vyučovania dramatickej výchovy na pedagogických fakultách na Slovenku a v Poľsku.
aplikáciou inovácií do študijného programu špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne
postihnutých.

V roku 2013 sa v rámci riešenia výskumných úloh členovia katedry budú zaoberať
 multikultúrnou výchovou v špeciálnej pedagogike,
 metódami výchovy a vzdelávania detí a žiakov mentálnym postihnutím v špeciálnych základných
školách,
 tradíciami a inováciami vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov špeciálnych škôl,
 kategorizáciou vyučovania dramatickej výchovy na pedagogických fakultách na Slovenku a v Poľsku.
 aplikáciou inovácií do študijného programu špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne
postihnutých.
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7.2 Uvedú sa podané projekty
Zahraničné
výskumné
Grantová
agentúra

Visegrad Funds
– Small Grants

Číslo
projektu

11230108

Názov
projektu

Multiculturali
sm
as
a
challenge for
contemporary
pre-school
and
elementary
school
education in
V4

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2012

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2012
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

PaedDr. Ivana
Rochovská,
PhD.

Podstatou projektu je podpora vedy a výskumu v
predškolskej a elementárnej pedagogike v krajinách V4.
Projekt primárne rieši problematiku multikulturalizmu
v predškolskej a elementárnej pedagogike z pohľadu
odborníkov na danú problematiku zo Slovenska,
Poľska, Maďarska, Čiech a Bulharska. Riešiteľský tím
spolupracuje
od
roku
2011
na vydávaní
medzinárodného vedeckého periodika zameraného na
predškolskú a elementárnu pedagogiku. Témou
tretieho čísla, ktoré bude vydané na Slovensku, je téma
Multiculturalism as a challenge for contemporary preschool
and elementary school education.

Požadované
finančné
prostriedky:
8800 Eur

11/2012 –
04/2013

1700

GAPF
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov projektu

doc. PaedDr.
Beáta
Akimjaková,
PhD.

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2012

Podstatou projektu je skvalitnenie študijného odboru
„špeciálna
pedagogika
a pedagogika
mentálne
postihnutých“. 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
v zborníkoch
a monografiách.
Podstatou projektu je skvalitnenie študijného odboru
„predškolská a elementárna pedagogika sociálne
znevýhodnených skupín“. 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
v zborníkoch a monografiách.

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská kapacita
v hodinách

2012-2013

3000

2012-2013

2800

GAPF

1/02/2012

Inovácie
pedagogike

GAPF

1/13/2012

Inovácie
v predškolskej
a elementárnej pedagogike
sociálne
znevýhodnených
skupín

PhDr.
Ľudmila
Krajčíriková,
PhD.

GAPF

1/26/2012

Rehabilitačné
v teórii a praxi

PaedDr.
Bohuslav
Stupák, PhD.

Prieskum a štúdium možností, súčasného stavu, využitia
vyučovania rehabilitačného plávania, metód, foriem
a prostriedkov v školách ako aj vyučovacieho predmetu
na univerzitách.

2012-2013

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
v zborníkoch a monografiách.

2012-2013

GAPF

1/25/2012

Inovácie
pedagogike

v špeciálnej

Hlavný
riešiteľ

plávanie

v liečebnej
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2600

Grantová
agentúra

GAPF

Číslo
projektu

2/03/2012

Názov projektu

Podpora vedy a výskumu
na Inštitúte Juraja Páleša
v Levoči

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská kapacita
v hodinách

2012-2013

1900

2012-2013

2100

2012-2013

2600

2012-2013

2400

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

Ing. Alžbeta
Baštová

Projekt nadväzuje na minuloročný úspešne vyriešený
projekt GAPF č. 6A/03/2011 Detská univerzita. Cieľom
detskej univerzity na IJP v Levoči je ponúkať možnosti
pre záujmové vzdelávanie detí mladšieho školského
veku a motivovať ich vzdelávaniu. Prínosom aktivity je
budovanie povedomia a pozitívneho obrazu Katolíckej
univerzity a jej pracoviska Inštitútu Juraja Páleša
v Levoči u detí a ich rodičov.

2012-2013

2400

Hlavný
riešiteľ

PaedDr.
Zdenka
Hlaváčová,
PhD.

GAPF

4/15/2012

Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov

Ing.
Edita
Tarajčáková,
PhD.

GAPF

6A/05/2012

Podpora
medzinárodnej
spolupráce
v oblasti
špeciálnej,
sociálnej,
liečebnej,
predškolskej
a elementárnej pedagogiky

doc.
PhDr.
Mária
Gažiová,
PhD.

GAPF

GAPF č.
6A/17/2012

Univerzita tretieho veku

PaedDr.
Marta
Oravcová

GAPF

GAPF

6B/13/2012

6A/2012

Tvorba
monografií
a
učebných materiálov pre
študijné odbory na Inštitúte
Juraja Páleša v Levoči

Detská univerzita

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2012

Podstatou projektu je prezentácia vedeckej a odbornej
činnosti riešiteľov projektu a ďalších pedagógov
a doktorandov pôsobiacich na IJP na zahraničných
vedeckých a odborných konferenciách, podujatiach,
prednáškových pobytoch a stážach v zahraničí.. Projekt
nadväzuje na grant GAPF č. 6A/07/2011 Vedecké
a odborné štúdie z Inštitútu Juraja Páleša v Levoči,
ktorý bol úspešne vyriešený v predchádzajúcom
akademickom roku. Cieľom aktivít je prezentovať
vedeckú a odbornú činnosť pedagógov a doktorandov
pôsobiacich na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči
v predovšetkým v zahraničí. Cieľ bude dosahovaný
prostredníctvom prednáškových pobytov, stáží, aktívnej
účasti na zahraničných vedeckých konferenciách
a seminároch.
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.
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.
Projekt nadväzuje na minuloročný úspešne vyriešený
projekt GAPF č. 6A/15/2011 Univerzita tretieho veku.
Cieľom projektu je pokračovať v realizácii univerzity
tretieho veku na IJP v Levoči a ponúkať možnosti pre
záujmové vzdelávanie starších ľudí bez kvalifikačného
zámeru.
Prínosom
aktivity
je
zabezpečenie
celoživotného vzdelávania starších občanov v súlade s
koncepciou ďalšieho vzdelávania v Slovenskej
republike, rozvíjanie osobitosti vzdelávania v
humanitných vedách v kresťanskom duchu, rozvoj
osobnosti poslucháčov, aby vedeli odpovedať na
problémy a výzvy súčasnosti, a tak prinášali úžitok
celej spoločnosti.
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7.3 Uvedú sa riešené projekty
Zahraničné
výskumné
Grantová
agentúra

EDUCARIO sp.
z o.o., Łódź

Číslo
projektu

1/09/KP/2011

Názov
projektu

Hlavný riešiteľ

Metody
wychowania
dzieci
z upośledzenie
m umysłowym
w sieci
specjalnych
placówek
szkolnych

Ing. Edita
Tarajčáková,
PhD.

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2012

Projekt je zameraný na rozvoj tvorivosti slovenských
a poľských študentov študijného programu Špeciálna
pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých.
Študenti navrhnú projektové metódy vyučovania
vybranej témy na vyučovaciu jednotku. Počas odbornej
praxe overia jej uplatnenie v špeciálnej škole a spolu so
špeciálnym pedagógom zhodnotia účinok projektového
vyučovania na rozvoj osobnosti žiaka s mentálnym
postihnutím. Výsledkom projektu bude spoločná
prezentácia najúspešnejších projektov a vytvorený
metodický materiál pre študijný odbor Špeciálna
pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých.
Uvedený materiál študentom poskytne platformu
nielen pre rozvíjanie kognitívnej úrovne poňatia učiva,
ale aj ich pedagogických spôsobilostí, predovšetkým
návrhmi konkrétnych aktivít, ktoré môžu uplatňovať
v rámci ich budúcej pedagogickej praxe.

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2012
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

-

2012-2015

3600

GAPF
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov projektu

doc. PaedDr.
Beáta
Akimjaková,
PhD.

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2012

Podstatou projektu je skvalitnenie študijného odboru
„špeciálna
pedagogika
a pedagogika
mentálne
postihnutých“. 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
v zborníkoch
a monografiách.
Podstatou projektu je skvalitnenie študijného odboru
„predškolská a elementárna pedagogika sociálne
znevýhodnených skupín“. 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
v zborníkoch a monografiách.

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská kapacita
v hodinách

2012-2013

3000

2012-2013

2800

GAPF

1/02/2012

Inovácie
pedagogike

GAPF

1/13/2012

Inovácie
v predškolskej
a elementárnej pedagogike
sociálne
znevýhodnených
skupín

PhDr.
Ľudmila
Krajčíriková,
PhD.

GAPF

1/26/2012

Rehabilitačné
v teórii a praxi

PaedDr.
Bohuslav
Stupák, PhD.

Prieskum a štúdium možností, súčasného stavu, využitia
vyučovania rehabilitačného plávania, metód, foriem
a prostriedkov v školách ako aj vyučovacieho predmetu
na univerzitách.

2012-2013

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
v zborníkoch a monografiách.

2012-2013

GAPF

1/25/2012

Inovácie
pedagogike

v špeciálnej

Hlavný
riešiteľ

plávanie

v liečebnej
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2600

Grantová
agentúra

GAPF

Číslo
projektu

2/03/2012

Názov projektu

Podpora vedy a výskumu
na Inštitúte Juraja Páleša
v Levoči

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská kapacita
v hodinách

2012-2013

1900

2012-2013

2100

2012-2013

2600

2012-2013

2400

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

Ing. Alžbeta
Baštová

Projekt nadväzuje na minuloročný úspešne vyriešený
projekt GAPF č. 6A/03/2011 Detská univerzita. Cieľom
detskej univerzity na IJP v Levoči je ponúkať možnosti
pre záujmové vzdelávanie detí mladšieho školského
veku a motivovať ich vzdelávaniu. Prínosom aktivity je
budovanie povedomia a pozitívneho obrazu Katolíckej
univerzity a jej pracoviska Inštitútu Juraja Páleša
v Levoči u detí a ich rodičov.

2012-2013

2400

Hlavný
riešiteľ

PaedDr.
Zdenka
Hlaváčová,
PhD.

GAPF

4/15/2012

Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov

Ing.
Edita
Tarajčáková,
PhD.

GAPF

6A/05/2012

Podpora
medzinárodnej
spolupráce
v oblasti
špeciálnej,
sociálnej,
liečebnej,
predškolskej
a elementárnej pedagogiky

doc.
PhDr.
Mária
Gažiová,
PhD.

GAPF

GAPF č.
6A/17/2012

Univerzita tretieho veku

PaedDr.
Marta
Oravcová

GAPF

GAPF

6B/13/2012

6A/2012

Tvorba
monografií
a
učebných materiálov pre
študijné odbory na Inštitúte
Juraja Páleša v Levoči

Detská univerzita

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2012

Podstatou projektu je prezentácia vedeckej a odbornej
činnosti riešiteľov projektu a ďalších pedagógov
a doktorandov pôsobiacich na IJP na zahraničných
vedeckých a odborných konferenciách, podujatiach,
prednáškových pobytoch a stážach v zahraničí.. Projekt
nadväzuje na grant GAPF č. 6A/07/2011 Vedecké
a odborné štúdie z Inštitútu Juraja Páleša v Levoči,
ktorý bol úspešne vyriešený v predchádzajúcom
akademickom roku. Cieľom aktivít je prezentovať
vedeckú a odbornú činnosť pedagógov a doktorandov
pôsobiacich na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči
v predovšetkým v zahraničí. Cieľ bude dosahovaný
prostredníctvom prednáškových pobytov, stáží, aktívnej
účasti na zahraničných vedeckých konferenciách
a seminároch.
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.
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.
Projekt nadväzuje na minuloročný úspešne vyriešený
projekt GAPF č. 6A/15/2011 Univerzita tretieho veku.
Cieľom projektu je pokračovať v realizácii univerzity
tretieho veku na IJP v Levoči a ponúkať možnosti pre
záujmové vzdelávanie starších ľudí bez kvalifikačného
zámeru.
Prínosom
aktivity
je
zabezpečenie
celoživotného vzdelávania starších občanov v súlade s
koncepciou ďalšieho vzdelávania v Slovenskej
republike, rozvíjanie osobitosti vzdelávania v
humanitných vedách v kresťanskom duchu, rozvoj
osobnosti poslucháčov, aby vedeli odpovedať na
problémy a výzvy súčasnosti, a tak prinášali úžitok
celej spoločnosti.
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VIII. Kvalifikačný rast pracovníkov katedry
a) DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (uskutočňované)
PhDr. Milan Kandráč – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ukončenie v r. 2013. Študijný program: Teória vzdelávania náboženskej výchovy. Téma dizertačnej práce:
Liturgická hudba katolíkov byzantského obradu na Slovensku. Školiteľ: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak,
PhD.
PaedDr. Marta Oravcová – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ukončenie v r. 2013. Študijný program: Teória vzdelávania náboženskej výchovy. Téma dizertačnej práce:
Katechéza stredoškolskej mládeže pred prijatím sviatosti birmovania, školiteľ: prof. PhDr. ThDr. Amantius
Akimjak, PhD.

b) PHILOSOPHIAE DOCTOR (ukončené štúdium v roku 2012)
PhDr. Mária Kerekešová, PhD. – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity
v Ružomberku, ukončenie v r. 2012. Študijný program: Sociálna práca. Téma dizertačnej práce: Analýza príčin
odkladania detí do inštitucionálnej starostlivosti, školiteľ: doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.

IX.
Zamestnanci na katedre
V roku 2012 sa zamestnanci a študenti Katedry špeciálnej pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých zúčastňovali mobilít v zahraničí. Prehľad mobilít je uvedený
v tabuľkách:

Študentská mobilita do zahraničia
Student mobility abroad
Pracovisko
PF KU

Účastník
mobility

Trvanie
mobility

Program

Prijímajúca univerzita

Katedra špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých

PaedDr. Marta
Oravcová

mobilita za
účelom štúdia

28 – 31. 5. 2012

Świetokryska Szkola Wyzsza in Kielce,
Poľsko

Katedra špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých

PaedDr. Marta
Oravcová

mobilita za
účelom štúdia

7 – 11. 5. 2012

Akademia im Jana Dlugosza w
Czestochowie, Poľsko

Katedra špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých

PaedDr. Marta
Oravcová

mobilita za
účelom štúdia

4.12.2012

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej
i Nauk Społecznych w Łodzi, Poľsko

Katedra špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých

PaedDr. Marta
Oravcová

mobilita za
účelom štúdia

4 – 7. 6. 2012

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa v Chełme, Poľsko

Katedra špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých

PhDr. Mária
Kerekešová

mobilita
za
účelom štúdia

7 - 11. 5. 2012

Akademia im Jana Dlugosza w
Czestochowie, Poľsko

Katedra špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých

PhDr. Mária
Kerekešová

mobilita
za
účelom štúdia

20 - 23. 3. 2012

Szent István university, Szarvas,
Maďarsko

Katedra špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých

PhDr. Mária
Kerekešová

mobilita
za
účelom štúdia

15 – 17. 5. 2012

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa v Chełme, Poľsko

Katedra špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých

PhDr. Milan
Kandráč

mobilita
za
účelom štúdia

LS 2012

Inštitút liturgických štúdií Ukrajinskej
katolíckej univerzity v Ľvove, Ukrajina
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Učiteľská mobilita zo zahraničia
Teacher mobility from abroad
Pracovisko
PF KU

Účastník
mobility

Program

Trvanie
mobility

Vysielajúca univerzita
Świetokrzyska Szkola Wyzszna w
Kielcach, Poľsko

Katedra špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých

Kryzsztof
Prendecki

mobilita za
účelom výučby

23 – 27.02.2012

Katedra špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých

Bogdan
Stankowski

mobilita za
účelom výučby

22 – 25. 02.
2012

Katedra špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých

Katarzyna
Trebicka

mobilita za
účelom výučby

26 – 30.03.2012

Świetokrzyska Szkola Wyzszna w
Kielcach, Poľsko

Katedra špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých

Agata WozniakKrakowian

mobilita za
účelom výučby

Akademia im Jana
Czestochowie, Poľsko

Dlugosza

w

7 – 11. 5. 2012

Katedra špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých

Gertruda
Wieczorek

mobilita za
účelom výučby

Akademia im Jana
Czestochowie, Poľsko

Dlugosza

w

7 – 11. 5. 2012

Katedra špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých

ks. prof. dr hab.
Piotr Mazur

mobilita za
účelom výučby

9 – 10. 1. 2012

Państwowa
Wyższa
Szkoła
Zawodowa v Chełme, Poľsko

Katedra špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých

dr Mariusz
Gwozda

mobilita za
účelom výučby

30 – 31. 1. 2012

Państwowa
Wyższa
Szkoła
Zawodowa v Chełme, Poľsko

Katedra špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých

prof dr hab.
Miroslaw Babiarz

mobilita za
účelom výučby

16 – 20.
02.2012

X.

Świetokrzyska Szkola Wyzszna w
Kielcach, Poľsko

Akademia IGNATIUM v Krakowe,
Poľsko

Sumár (Executive summary)
Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých 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 špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých,
- Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených
skupín,
- Katedra liečebnej pedagogiky,
- Katedra vychovávateľstva,
- Katedra reštaurovania.
Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých odborne
a organizačne zabezpečuje študijný program špeciálna pedagogika a pedagogika
mentálne postihnutých pod vedením doc. PhDr. Antónie Tisovičovej, PhD., m. prof.
KU v spolupráci s ďalšími pedagogickými katedrami a ústavmi na detašovanom
pracovisku PF KU v Levoči.
15

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín
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 15. 1. 2013

doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
riaditeľka IJP v Levoči
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XII.

Prílohy

Príloha 1 Prehľad publikačnej činnosti zamestnancov Katedry špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých za rok 2012

Kategória

Katedra
špeciálnej
pedagogiky
a pedagogiky
mentálne
postihnutých

AAA,
AAB,
ABA,
ABB

ACA,
ACB,
BAA,
BAB,
BCB,
BCI,
EAI,
CAA,
CAB,
EAJ

2

1

FAI

ADC,
BDC

ADD,
BDD

CDC,
Ostatné Spolu
CDD

16
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AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2)
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (6)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (3)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (1)
BCI Skriptá a učebné texty (1)
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (1)
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (1)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2)
Interferenčné vplyvy pôsobiace na komunikačné kompetencie rómskych žiakov so špeciálnymi
edukačnými potrebami / Anna Skokanová ; rec. Štefan Vašek, Ivan Bajo. - Bratislava : Sapientia,
2012. - 167 s. - ISBN 978-80-89229-23-9.
[Skokanová Anna (100%) - Vašek Štefan - Bajo Ivan]
Komunikačné kompetencie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia / Anna Skokanová ;
rec. Valentína Trubíniová, Juraj Spuchľák. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011. - 92 s. - ISBN 978-80-8084-792-0.
[Skokanová Anna (100%) - Trubíniová Valentína - Spuchľák Juraj]
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
Vplyv motivácie na kvalitu a kvantitu verbálneho prejavu rómskych žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia / Anna Skokanová, 2011.
In: Súčasné pohľady na sociálne služby / Beáta Baloghová et al. ; rec. Milan Schavel, Miroslav Kmec,
Marek Storoška, Slávka Karkošková, Slavomír Laca. - Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
v Chełmie, 2011. - ISBN 978-83-61149-33-0, S. 265-295.
[Skokanová Anna (100%)]
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (6)
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Inkluzívne vzdelávanie z hľadiska morálneho komponentu v kontexte Nového zákona = Inclusive
education in terms of moral component in the context of New Testament / Oľga Račková, 2011.
In: Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne / red. Dorota Sikora, Piotr Mazur ; rec. Barbara
Wagner, Miroslav Gejdoš, Vladimir Šachov. - Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011. ISBN 978-83-61149-05-7, S. 122-129.
[Račková Oľga (100%)]
Metoda behawioralna w terapii dzieci autystycznych / Helena Orieščiková, 2012.
In: Edukacja w turbulentnym otoczeniu / red. Aleksandra Siedlaczek-Szwed ; rec. Jerzy
Kułaczkowski. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2012. - ISBN 978-837455-229-5, S. 217-224.
[Orieščiková Helena (100%)]
Osobná asistencia / Helena Orieščiková, 2012.
In: Edukacja w turbulentnym otoczeniu / red. Aleksandra Siedlaczek-Szwed ; rec. Jerzy
Kułaczkowski. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2012. - ISBN 978-837455-229-5, S. 235-248.
[Orieščiková Helena (100%)]
Optimálna výchova dieťaťa s mentálnym postihnutím v rodine / Helena Orieščiková, 2012.
In: Edukacja w turbulentnym otoczeniu / red. Aleksandra Siedlaczek-Szwed ; rec. Jerzy
Kułaczkowski. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2012. - ISBN 978-837455-229-5, S. 225-234.
[Orieščiková Helena (100%)]
Nonverbálna komunikácia u intaktných detí a detí s mentálnym postihnutím v mladšom školskom veku
/ Helena Orieščiková, 2012.
In: Komunikace a handicap : sborník textů mezinárodní vědecké konference : 6. - 7. 9. 2011 Hradec
Králové / Karel Neubauer, Martin Kaliba ; Souralová Eva, Alena Merkunová. - Hradec Králové :
Gaudeamus, 2012. - ISBN 978-80-7435-161-7, S. 74-92.
[Orieščiková Helena (100%)]
Poradnictwo dla rodziców w integracji szkolnej ucznia. Czy zlikwidujemy szkoły specjalne? / Mária
Vajová, 2011.
In: Pedagogiczne aspekty diagnozy i poradnictwa w teorii oraz praktyce pedagogiki specjalnej / red.
Adam Stankowski ; rec. Peter Seidler. - Katowice : GNOME, 2011. - ISBN 978-83-63268-00-8, S. 97101.
[Vajová Mária (100%)]
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3)
Sociálna inklúzia = Social inclusion / Helena Orieščiková, 2012.
In: Lidská práva v proměnách času : 8. listopad 2011 České Budějovice : sborník příspěvků : I. ročník
mezinárodní konference / ed. Lenka Rosková ; rec. Iva Chvátalová. - České Budějovice : Jihočeská
univerzita, 2012. - ISBN 978-80-7394-358-5, S. 152-160.
[Orieščiková Helena (100%)]
Riaditeľ v škole so žiakmi s nadaním a talentom / Helena Orieščiková, 2012. - Požiadavky na systém:
Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Učíme nadané žáky : sborník příspevků z konference s mezinárodní účastí : 14. března 2012
Ostrava / Jana Škrabánková, Renata Kovářová ; Vladislav Navrátil, Jozef Malach. - Ostrava :
Ostravská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-7464-104-6, S. 47-55.
[Orieščiková Helena (100%)]

19

Práva a možnosti vzdelávania detí z ulice v premenách času = The rights and possibilities of street
urchins´ education in the change of time / Mária Vajová, 2012.
In: Lidská práva v proměnách času : 8. listopad 2011 České Budějovice : sborník příspěvků : I. ročník
mezinárodní konference / ed. Lenka Rosková ; rec. Iva Chvátalová. - České Budějovice : Jihočeská
univerzita, 2012. - ISBN 978-80-7394-358-5, S. 221-229.
[Vajová Mária (100%)]
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (3)
Zmysluplnosť povolania špeciálneho pedagóga v kontexte kresťanskej náuky = Appreciation of Special
Educator´s Profession in Context of Christian Teaching / Oľga Račková, 2011.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VII. : zborník z II.
medzinárodnej vedeckej konferencie : Levoča, 10.-11.11.2010 / zost. Ivana Rochovská, Beáta
Akimjaková ; rec. Amantius Akimjak, Jolanta Karbowniczek. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-676-3, S. 48-57.
[Račková Oľga (100%)]
Ústav sociálnej starostlivosti v Budeničkách / Helena Orieščiková, 2012. - Požiadavky na systém:
Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku : zborník
prednášok z týždňa európskej vedy : Ružomberok 7.11.-11.11.2011 / Amantius Akimjak ; rec.
Ľubomír Pekarčík, František Dlugoš, Sławomir Mazur. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. - ISBN 978-80-8084-829-3, S. 171-181.
[Orieščiková Helena (100%)]
Blahoslavená Schalkaház Sarolta - dobrovoľníčka par excellence = Blessed Schalkaház Sarolta volunteer par excellence / Mária Vajová, 2011.
In: Osobnosť dobrovoľníka v pomáhajúcej profesii cez prizmu ideového odkazu bl. Sáry Salkaházi :
19. septembra 2011 : Teologická fakulta v Košiciach : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu / ed. Lýdia
Lešková. - Košice : Vienala, 2011. - ISBN 978-80-8126-042-1, S. 101-108.
[Vajová Mária (100%)]
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (1)
Atraktívnosť curricula environmentálnej výchovy pre študentov špeciálnej pedagogiky / Mária Vajová,
2011.
In: Škola - statický element v sociálnej dynamike : Demänovská dolina, 10. - 12. 10. 2011 : zborník
abstraktov / zost. Ondrej Kaščák. - Trnava : [Trnavská univerzita], 2011. - ISBN 978-80-8082-480-8,
S. 11.
[Vajová Mária (100%)]
BCI Skriptá a učebné texty (1)
Pedagogika mentálne postihnutých / Helena Orieščiková ; Antónia Tisovičová. - Ružomberok :
Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. - 156 s. - ISBN 978-80-8084866-8.
[Orieščiková Helena (100%) - Tisovičová Antónia]
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (1)
Tibor Vojtko: Speciální pedagogika / Helena Orieščiková, 2011.
In: Efeta - otvor sa : vedecko-odborný časopis o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. - ISSN
1335-1397, Roč. 21, č. 2 (2011), s. 26.
Rec. na: Speciální pedagogika : čítanka textů k vývojovým etapám oboru I / Tibor Vojtko. - Praha :
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Univerzita Karlova v Praze, 2010. - 130 s. - ISBN 978-80-7290-475-4.
[Orieščiková Helena (100%)]
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (1)
Vysokoškolské štúdium študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Pedagogickej
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku / Oľga Račková, Zuzana Hollá ; rec. Miroslav Gejdoš,
Emil Turiak. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. - 50
s. - ISBN 978-80-8084-869-9.
[Račková Oľga (50%) - Hollá Zuzana (50%) - Gejdoš Miroslav - Turiak Emil]

Prehľad publikačnej činnosti doktorandov Katedry špeciálnej pedagogiky
a pedagogiky mentálne postihnutých za rok 2012

Kategória

Katedra
špeciálnej
pedagogiky
a pedagogiky
mentálne
postihnutých

AAA,
AAB,
ABA,
ABB

ACA,
ACB,
BAA,
BAB,
BCB,
BCI,
EAI,
CAA,
CAB,
EAJ

FAI

ADC,
BDC

2

ADD,
BDD

CDC,
Ostatné Spolu
CDD

2

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (2)
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (2)
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. - 310 s. - ISBN 978-80-8084-920-7.
[Krajčíriková Ľudmila (34%) - Rochovská Ivana (33%) - Oravcová Marta (33%) - Dlugoš
František - Mazur Piotr - Akimjaková Beáta]
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. - 107 s. - ISBN 978-80-8084-8989.
[Akimjaková Beáta (50%) - Oravcová Marta (50%) - Mazur Piotr - Hlaváčová Zdenka]
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Príloha 2: Prehľad ocenení zamestnancov Katedry predškolskej a elementárnej
pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín za rok 2012
(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
AFB *

Názov projektu/konferencie
(názov príspevku)
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie
prof. zw. dr. hab. Adam učiteľov. VI.
/ Vzdelávanie
Stankowski, PhD.
učiteľov - KRK (krajowe ramy
kwalifikacyjne)
Autor

Miesto
uskutočnenia

Termín
uskutočnia

Levoča
8.11.2012
* 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

Dialog jako sposób współistnienia /
Ing. Edita
Vzdelávanie
žiakov
zo
sociálne
AFC *
Tarajčáková, PhD. znevýhodneného prostredia na Slovensku
Chełm
6.6.2012
* V zmysle smernice č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej
činnosti a ohlasov (AFC, AFD, AFG, AFH, AFK, AFL)

Členstvá vo vedeckých a programových výboroch na konferencii/kongrese vysokej školy
Meno a priezvisko
Názov konferencie/kongresu
prof. zw. dr. hab. Adam Tradície a inovácie vo výchove a
Stankowski, PhD.
vzdelávaní modernej generácie učiteľov
V.
prof. zw. dr. hab. Adam Tradície a inovácie vo výchove a
Stankowski, PhD.
vzdelávaní modernej generácie učiteľov
VI.
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie učiteľov
Ing. Edita Tarajčáková, PhD. VI.
Tradície a inovácie vo výchove a
doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc. vzdelávaní modernej generácie učiteľov
V.

Miesto
Levoča

Dátum
16.2.2012

Levoča

8.11.2012

Levoča

8.11.2012

Levoča

16.2.2012

Prehľad citácií a ohlasov na publikačnú činnosť
Kategória
citácie
3

Citovaný dokument

Citujúci dokument

Chudoba a jej platformy = Poverty and
its platform / Mária Vajová, 2010.
In: Chudoba v kontexte dneška zdravotné, psychické, sociálno-právne,
filozofické, etické a etnické aspekty
chudoby v súčasnosti I. : zborník
referátov z IX. sociálno-vedeckej

ORIEŠČIKOVÁ, Helena. Sociálna inklúzia=Social
inclusion. In Lidská práva v proměnách času :
sborník příspěvků : I. ročník mezinárodní konference
: 8. listopad 2011 České Budějovice. České
Budějovice : Jihočeská univerzita, 2012, s. 160.
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3

3

3

3

3

4

4

konferencie s medzinárodnou účasťou /
ed. Mária Gažiová. - Ružomberok :
Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN
978-80-8084-566-7, S. 202-206.
Zadania
i
cele
wychowania
artystycznego w przedszkolu specjalnym
/
Helena
Orieščiková,
2009.
In: Nowe kierunki w badaniach i
naukach o edukacji : materiały z
Międzynarodowej
Konferencji
Naukowej / red. Sławomir Mazur. Kraków : UKiP J&D Gębka, 2009. ISBN 978-83-60837-41-2, S. 193-198.
Wartości w świecie współczesnym /
Helena
Orieščiková,
2009.
In: Nowe kierunki w badaniach i
naukach o edukacji : materiały z
Międzynarodowej
Konferencji
Naukowej / red. Sławomir Mazur. Kraków : UKiP J&D Gębka, 2009. ISBN 978-83-60837-41-2, S. 132-138.
Wartości w świecie współczesnym /
Helena
Orieščiková,
2009.
In: Nowe kierunki w badaniach i
naukach o edukacji : materiały z
Międzynarodowej
Konferencji
Naukowej / red. Sławomir Mazur. Kraków : UKiP J&D Gębka, 2009. ISBN 978-83-60837-41-2, S. 132-138.
Wartości w świecie współczesnym /
Helena
Orieščiková,
2009.
In: Nowe kierunki w badaniach i
naukach o edukacji : materiały z
Międzynarodowej
Konferencji
Naukowej / red. Sławomir Mazur. Kraków : UKiP J&D Gębka, 2009. ISBN 978-83-60837-41-2, S. 132-138.
Možnosti vzdelávania jednotlivcov s
mentálnym postihnutím v Žilinskom kraji
/ Helena Orieščiková. - [1. vyd.]. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2011. - 78 s.
Výchova a vzdelávanie v učení Jána
Pavla II = Education in the teaching of
John Paul II. / Beáta Akimjaková, Edita
Tarajčáková, 2009. - ISBN 978-80-8084491-2. - Požiadavky na systém:
Windows 95 a vyššie; CD-ROM
mechanika.
In: Dimenzie a perspektívy rozvoja
osobnosti jednotlivca v súčasnej škole II.
: zborník referátov z medzinárodnej
vedeckej konferencie : Levoča, 15.-16. 4.
2009
/
Ivana
Krupová,
Beáta
Akimjaková.
Ružomberok
:
Pedagogická
fakulta
Katolíckej
univerzity, 2009. - ISBN 978-80-8084491-2, S. 118-124.
Vybrané aspekty špeciálnej pedagogiky

23

PIWOWARSKA, Ewa. Planowanie dla dzieci
wycieczek do muzeum i galerii sztuki. In Edukacja w
turbulentnym otoczeniu. Częstochowa : Akademia
im. Jana Długosza w Częstochowie, 2012, s. 192.

SKOCZYLAS-KROTLA, Edyta. Bohater książkowy
jako
vzór
wychowawczy
w
turbulentnej
rzeczywistości dziecka. In Edukacja w turbulentnym
otoczeniu. Częstochowa : Akademia im. Jana
Długosza w Częstochowie, 2012, s. 109.

KOSNO, Katarzyna. Sztuka stawiania granic w
szkole - między wolnością a zależnością. In
Edukacja w turbulentnym otoczeniu. Częstochowa :
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2012,
s. 156.

LANGIER, Cecylia. Bajkoterapia jako metoda
oddziaływań wychowawczych w przedszkolu. In
Edukacja w turbulentnym otoczeniu. Częstochowa :
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2012,
s. 145.

SEDLÁKOVÁ, Mária. Transformácia sociálnej
starostlivosti. In Edukacja w turbulentnym otoczeniu.
Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w
Częstochowie, 2012, s. 250, 262.
KRAJČÍRIKOVÁ, Ľudmila. Didaktika výchovných
činností v školských výchovno-vzdelávacích
zariadeniach. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012, s. 45,
116.

PETROVIČ,

Peter.

Individuals

with

mental

4

na báze kresťanskej filozofie a teológie /
Oľga Račková. - [1. vyd.]. - Ružomberok
: Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - 155 s.
- ISBN 978-80-8084-591-9.
Vybrané aspekty špeciálnej pedagogiky
na báze kresťanskej filozofie a teológie /
Oľga Račková. - [1. vyd.]. - Ružomberok
: Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2010. - 155 s.
- ISBN 978-80-8084-591-9.
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retardation and the Sacraments of initiation into
Christian life. In Disputationes Scientificae
Universitatis Catholicae in Ružomberok, 2012, roč.
12, č. 1, s. 118, 126, 128.
PETROVIČ, Peter. Špeciálnopedagogické aspekty
katechézy jednotlivcov s mentálnym postihnutím. In
Učiteľ, žiak a motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a
zajtra : súbor vybraných prednášok z konferencie :
27. 6. 2012 v Bratislave. [CD-ROM]. Bratislava :
Raabe, 2012, s. 90, 92.

