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I.  Základné informácie o katedre PFKU 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra katechetiky 
a praktickej teológie  
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,  
Tel.: +421 44 432 6842/ 1313 
Fax: +421 44 432 0958,  
email: katarina.russinova967@ku.sk 
 
Vedúci katedry:  Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD. 
zástupca vedúceho katedry:   doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 
tajomník:    Mgr. Martina Hrbčeková, PhD. (na materskej dovolenke) 
sekretariát katedry:  Mgr. Katarína Russinová 
                                     Mgr. Magdaléna Rejdugová 
 
Štruktúra funkčných miest: 
 
profesor:  Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD. 
 prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. 
 
docent:  doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.  
 doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 
 
odborný asistent: ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. 
 ThLic. Jozef Žvanda, PhD. 
 ThDr. Pavel Kollár, PhD. 
 PaedDr. Monika Kubatková, PhD. 
 PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD. 
 Mgr. Martina Hrbčeková, PhD. 
 Mgr. Teresa Nováková, PhD. 
 
Interný doktorand: Mgr. Bútorová Monika 
   Mgr. Graňáková Jana 
   Mgr. Petreková Jana 
   Mgr. Synáková Zuzana 
 Mgr. Štefan Hodža 
 Mgr. Marta Mažáriová 
 Mgr. Cubinek Martin 
 Mgr. Gnebusová Simona 
 Mgr. Ďurajdová Ľubica 
 Mgr. Obušeková Darina 
 Mgr. Russinová Katarína 
 Mgr. Rejdugová Magdaléna 
 Mgr. Nižnanská Katarína 
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 PaedDr. Anna Mrvová 
 PaedDr. Marta Oravcová 

 
 

II. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok 
 

História a špiritualita mariánskej úcty na Slovensku, PF KU v Ružomberku, 17. 2. 
2014. Obsahom konferencie bola úcta k Márii v kontexte mariánskej úcty na 
Slovensku. So svojimi príspevkami vystúpili vyučujúci Katedry katechetiky 
a praktickej teológie. Vo svojich štúdiách sa zamerali na tradíciu mariánskej úcty na 
Slovensku, predstavili Levočskú baziliku a Staré hory, ako miesta úcty k Márii, 
pozornosť upriamili aj na mariánsku úctu v živote cirkevných hnutí, na Máriu ako 
znamenie bezpečnej nádeje a útechy a v závere študentom predstavili poľské 
mariánske obrazy v službe rekatolizácie východu Slovenska. Výsledkom 
jednotlivých štúdií konferencie je zborník pod názvom Regnum Marianum – ozdoba 
a istota Slovenska. 
 
Konferencia na aktuálne spoločensko-teologické témy IX., PF KU v Ružomberku, 
24. 3. 2014. Obsahom deviateho ročníka vedeckej konferencie na aktuálne 
spoločensko-teologické témy boli príspevky, v ktorých doktorandi Katedry 
katechetiky a praktickej teológie, spolu s mladými vedeckými pracovníkmi PF KU 
prezentovali výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti z oblasti dejín Cirkvi, 
didaktiky náboženskej výchovy, či témy, ktoré aktuálne hýbu spoločnosťou ako je 
rodová rovnosť a otázky bioetiky. Všetky príspevky konferencie boli následne 
spracované v zborníku s rovnomenným názvom Konferencia na aktuálne spoločensko-
teologické témy IX. 
 
Mobilita Doc. PhDr. Ludmily Muchovej, PhD., PF KU v Ružomberku, 29. 6. 2014. 
Predmetom mobility doc. Muchovej bola prednáška pre doktorandov prvého ročníka 
Katedry katechetiky a praktickej teológie z pastorálnej psychológie. Jej obsahom bolo 
zadefinovanie základných pojmov pastorálnej psychológie a psychiatrie, otázky 
vývoja náboženského a morálneho úsudku mladého človeka, vytváranie identity 
v procese dospievania, či oblasť psychoterapie a duchovného sprevádzania.   
 
Pastierska a pedagogická činnosť prof. Františka Tondru, PF KU v Ružomberku, 
10. 11. 2014. Obsahom vedeckej konferencie Katedry katechetiky a praktickej teológie 
pre študentov, vedeckých pracovníkov a pedagógov konanej pri príležitosti 25. 
výročia biskupskej vysviacky Mons. Františka Tondru bolo priblíženie osoby 
biskupa Tondru. Štyria prednášatelia sa v sérii príspevkov venovali pastierskej  
a pedagogickej činnosti profesora Františka Tondru. Príspevky celostne 
rekapitulovali jeho život a dielo, blízki spolupracovníci a kňazskí spolubratia podali 
autentické svedectvá. Výsledkom jednotlivých štúdií, ktoré zachytávajú život a dielo 
Mons. Františka Tondru je monografia pod názvom Spišský biskup František Tondra 
v spomienkach. 
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Mobilita PaedDe. ICLic. Michala Podzimka, PhD., ThD. z Fakulty prírodno-
humanitnej a pedagogickej v Liberci, PF KU v Ružomberku, 3.-7.11.2014. Počas 
svojich prednášok na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 
dr. Podzimek venoval problematike vyučovania náboženskej výchovy na školách 
v sekularizovanej spoločnosti, kde ponúkol pohľad na osobu vychovávateľa a jeho 
úlohu v sekulárnom svete, kde do popredia postavil potrebu dynamickosti 
katechétu. Pozornosť študentov zároveň zameral na potrebu religia vo výchove, 
predovšetkým v tej náboženskej. 
 
Konferencia z praktickej teológie a religionistiky IX., PF KU v Ružomberku, 1. 12. 
2014. Obsahom deviateho ročníka vedeckej konferencie z praktickej teológie a 
religionistiky boli príspevky, v ktorých doktorandi Katedry katechetiky a praktickej 
teológie, spolu s mladými vedeckými pracovníkmi PF KU prezentovali výsledky 
svojej vedecko-výskumnej činnosti. Na tohtoročnej konferencii sa zúčastnili aj dve 
študentky z Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. z Ľublinu v Poľsku 
a doktorandka Teologickej fakulty KU v Košiciach. Počas konferencie odzneli 
príspevky z oblastí dejín Cirkvi, didaktiky náboženskej výchovy ako aj témy, ktoré 
aktuálne hýbu spoločnosťou ako kríza rodiny, potreba evanjelizácie v dnešnom svete 
či využívanie embryonálnych kmeňových buniek. Všetky príspevky konferencie boli 
následne spracované v zborníku s rovnomenným názvom Konferencia z praktickej 
teológie a religionistiky IX. 
 
Účasť katedry na podujatí 

 
Konferencia Kvalitativní přístup a metody vo vědách o člověku – „Tužka a papír, 
anebo počítač?“, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, 20.-21. 1. 2014. Obsahom konferencie o kvalitatívnom výskume, ktorej 
sa zúčastnila jedna z doktorandiek Katedry katechetiky a praktickej teológie Mgr. 
Magdaléna Rejdugová bolo predstavenie kvalitatívneho výskumu, prienik 
technických, matematických, psychologických, sociologických a iných oblastí do 
výskumu, ako aj poukázanie na prostriedky a metódy, ktoré sa v konkrétnom 
výskume ne/osvedčili. Prednášajúci poukázali na skúsenosť s „papierovou“ 
analýzou a jej porovnanie s analýzou počítačovou.  
 
Medzinárodná teologická konferencia doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov In pluribus unitas - Jednota v mnohosti, Cyrilometodská teologická 
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 27. - 29. 3. 2014. Konferencie, ktorá sa 
konala pod záštitou Katedry pastorálnej a spirituálnej teológie Univerzity Palackého, 
sa so svojimi príspevkami zúčastnili doktorandi českých a slovenských teologických 
a pedagogických fakúlt, medzi nimi aj doktorandi z Katedry katechetiky a praktickej 
teológie PF KU v Ružomberku PaedDr. Anna Mrvová, Mgr. Katarína Russinová 
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a PaedDr. Ján Vido. Široké spektrum tém konferencie s ekumenickým podtextom 
otvorilo možnosti zaujímavých ekumenických diskusií.  
 
Medzinárodná vedecká konferencia Samotność: wybór czy konieczność?, Stalowa 
Wola, 5. 11. 2014. Vedeckej konferencie, ktorá sa niesla v duchu  osamelosti, ktorá je 
pre niektorých výberom, pre iných voľbou sa zúčastnili aj doktorandky Katedry 
katechetiky a praktickej teológie PF KU v Ružomberku – Mgr. Monika Butorová, 
Mgr. Jana Graňáková, Mgr. Jana Petreková a Mgr. Zuzana Synáková. Svojimi 
príspevkami poukázali na samotu ako jeden z faktorov syndrómu vyhorenia učiteľa, 
samovrážd, či samotu v období adolescencie a v starobe. 
 
Medzinárodná vedecká konferencia Ojcostwo: rodzaje i formy, Stalowa Wola, 
10.12.2014. Vedeckej konferencie, ktorá sa niesla v duchu typov a foriem otcovstva sa 
zúčastnila aj doktorandka Katedry katechetiky a praktickej teológie PF KU 
v Ružomberku Mgr. Marta Mažáriová. Svojím príspevkom priblížila duchovné 
otcovstvo v živote a účinkovaní banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža. 
 
Odborný seminár venovaný problematike tradičnej a netradičnej religiozity 
v súčasnej spoločnosti: Centrum spirituality Východ – Západ M. Lacka v Košiciach 
v spolupráci s Cirkevným odborom Ministerstva kultúry SR organizovalo odborný 
seminár venovaný problematike tradičnej a netradičnej religiozity v súčasnej 
spoločnosti, postavení a spoločenskom, sociálnom a kultúrnom rozmere cirkvi. 
Obsahom seminára bolo hľadať odpovede na otázky:  Vytráca sa religiozita z 
moderných spoločností, alebo len nadobúda kvalitatívne iné formy? Ako sa na jednej 
strane Cirkev adaptuje na post-moderné prostredie a na druhej strane, aké typy 
religiozity v súčasnosti možno nájsť. Aké hodnoty a normy ovládnu naše 
spoločenstvo, našu kultúru? Akú úlohu zohráva Cirkev v dnešnom svete? Ako môže 
Cirkev prispieť k ozdraveniu situácie v dnešnom svete? Mnohí ľudia právom 
očakávajú od cirkví a od náboženských spoločností, že sa v prvom rade postavia na 
stranu utláčaných a prenasledovaných, na stranu ľudí, ktorým sú upierané základné 
ľudské práva. Cieľom seminára bolo umožniť predstaviť jednotlivým stranám svoje 
postoje, názory a návrhy k danej téme, aby sa pre prípadné budúce riešenie tejto 
problematiky vytvorila platforma, z ktorej sa môže vychádzať, prípadne na ktorej sa 
dá stavať. Na seminári s príspevkom vystúpili: Doc.ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, 
PhD.: „Šesť podôb ezoterizmu ako výzva pre Cirkev“ a PaedDr. Monika Kubatková, 
PhD.:  „Aplikácia scientologických doktrín a praktík v službách i v každodennom živote 
stúpencov.“ Výsledkom seminára bude zborník príspevkov. 
 

Medzinárodná vedecká konferencia Inšpirácia sv. Písma. KUL im. Jana 

Pawla II – Ľublin (Poľsko), 22.-23. októbra 2014. Témou medzinárodnej biblickej 

konferencie, ktorú zorganizoval Inštitút biblických vied KUL v dňoch 22.-23. októbra 

2014 v rámci tradičného vedeckého podujatia, nazývaného Jesenné biblické dni, bola 

Inšpirácia sv. Písma, teda jeho teandrický charakter. Konferencia bola usporiadaná 
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pri príležitosti vydania nového dokumentu Pápežskej biblickej komisie: Inšpirácia 

a pravda Svätého písma: Slovo, ktoré prichádza od Boha a hovorí o Bohu pre spásu sveta. 

Plenárne prednášky predniesli mimoriadne vzácni zahraniční hostia: James H. 

Charlesworth, svetoznámy odborník na mimobiblickú a kumránsku literatúru 

(Princenton Theological Seminary, Princeton NY) a Olivier-Thomas Venard (L'École 

Biblique et Archéologique Français, Jeruzalem). Okrem nich predniesli svoje 

príspevky aj biblisti z viacerých poľských univerzít (Ľublin, Katowice, Varšava, 

Toruň, Olsztyn, Szczecin). Ako ďalší zahraniční hostia boli pozvaní Matteo Crimella 

(La Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Miláno, Taliansko), Branislav Kľuska 

(Katolícká univerzita v Ružomberku, Slovensko) a Pavol Vilhan (Kňazský seminár 

sv. Františka Xaverského v Badíne, RKCMBF Univerzity Komenského, Slovensko). 

Počas dvoch dní konferencie odznelo v šiestich blokoch spolu pätnásť prednášok. 

Konferencie sa zúčastnili z Katedry katechetiky a praktickej teológie doc. Branislav 

Kľuska, PhD. a Thdr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. Branislav Kľuska predniesol 

pozvanú prednášku, v ktorej sa sústredil na motív svedectva vo štvrtom Evanjeliu, 

ktoré je hlavným vektorom Božieho zjavenia a ústi do svedectva napísaného 

a inšpirovaného textu Evanjelia. 

 
ETHOS – Ethical Learning and Sustainble Living; Kirchliche Pädagogische 
Hoschule Graz (Rakúsko); 28.-30. októbra 2014. Panelovej diskusie v rámci podujatia 
Europatage orientovanej na etický rozmer vzdelávania sa zúčastnil doc. Branislav 
Kľuska, PhD. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 40 pozvaných hostí zo 16 európskych 
krajín a Japonska a prezentovali rôzne aspekty etiky vo vzdelávaní. 
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III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 
Cieľom katedry je pripraviť absolventa Pedagogickej fakulty v odbore učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích predmetov so špecializáciou náboženská výchova – 

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

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

teológie i religionistiky a v iných humanitných a špecializovaných pedagogických 

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

priznané práva Akreditačnou komisiou na realizovanie štúdia na všetkých stupňoch. 

 Prvoradou úlohou Katedry katechetiky a praktickej teológie je odovzdávať 

teoretické vedomosti z oblasti teológie a zabezpečovať katechetickú prax, pre 

študentov odboru učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov so špecializáciou 

náboženská výchova - katolícka teológia na Pedagogickej fakulte Katolíckej 

univerzity v Ružomberku.  

 Katedra sa však zameriava tiež na intelektuálnu formáciu študentov 

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

študentov k znalosti reflektovať problémy súčasnej spoločnosti, hľadať ich význam 

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

odborne argumentovať.  

 
3.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.  
• Bakalársky študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: 

Náboženská výchova  v kombinácii 

• Magisterský študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: 

Náboženská výchova v kombinácii 

• Bakalársky študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: 

Náboženská výchova  (jednoodborová) 

• Magisterský študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: 

Náboženská výchova  (jednoodborová) 

• Doktorandský študijný program: Teória vzdelávania náboženskej výchovy – katolíckej 

(odborová didaktika) 

 
IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 
Vzhľadom na širší záber vedecko-teologickej činnosti členov katedry, ich aktivity 

vychádzajú aj mimo univerzitné priestory a inštitucionálnu organizáciu. Ide najmä 
o organizáciu najväčšej kresťanskej Púte na Slovensku na Mariánskej hore v Levoči 
(prof. Dlugoš), o zapájanie sa do projektov biblického apoštolátu a biblickej 
katechézy na Slovensku (doc. Kľuska),  účasť v historicko-výskumných projektoch 
(prof. Dlugoš, prof. Zubko), atď. Keďže prostriedky na tieto realizované činnosti sú 
čerpané z mimouniverzitných zdrojov, nezaťažujú hospodárenie katedry. Na druhej 
strane však sú obrovským prínosom pre vedecko-didaktickú činnosť katedry. 
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V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry 

 Základné oblasti výskumu Katedry katechetiky a praktickej teológie sú 
vymedzené v rámci vedeckých disciplín praktickej teológie, z nej predovšetkým 
katechetika a pastorálna teológia, liturgika, dejiny cirkvi, cirkevné právo a sociálna 
náuka Cirkvi. V okruhu katechetiky ide predovšetkým o biblickú katechézu, 
kreatívne katechetické metódy, cirkevné školstvo, históriu cirkevného školstva. 
 Výskumné témy sa týkajú predovšetkým oblasti didaktického, teologického, 
kultúrneho i spoločenského výskumu. Činnosť katedry sa sústreďuje okrem iného aj 
na odbornú pomoc pri príprave učebníc a učebných pomôcok. Katedra nadviazala 
spoluprácu s diecéznymi katechetickými úradmi a školskými diecéznymi úradmi, 
ako aj inými strediskami pedagogickej a teologickej vedy na Slovensku i v zahraničí, 
najmä v Poľskej republike, Španielsku, Českej republike, Maďarsku, Rakúsku a na 
Ukrajine.  
 V oblasti vedy a výskumu Katedra katechetiky a praktickej teológie rozvíja 
svoje úlohy predovšetkým v didaktike katechézy pre skvalitnenie prípravy učiteľov 
náboženstva na základných a stredných školách (školenia, prednášky, analýzy, 
príprava alternatívnych učebných pomôcok a i.) ale aj v oblasti praktickej teológie 
(organizovanie konferencií na aktuálne spoločensko-teologické témy) a pri vytváraní 
špecifickej oblasti pedagogiky, ktorou je kresťanská pedagogika a v tejto oblasti je 
rozvíjaná intenzívna spolupráca so zahraničnými vedeckými pracovníkmi v oblasti 
pedagogiky. Katedra má zámer rozvíjať svoj výskum zapájaním sa do domácich 
a zahraničných grantových projektov a úloh.  
 
5.1 Zameranie výskumu a vývoja 
Na katedre Katechetiky a praktickej teológie sa výskumné aktivity zaoberali 
 

• Dejinami partikulárnej Cirkvi spišskej diecézy 
• Interreligióznymi vzťahmi a novými náboženskými hnutiami 
• Komunikatívnou teológiou vo vzťahu k náboženskej pedagogike 
• Biblickou didaktikou 

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

• Biblická didaktika 
• Interpretácia žalmov 
• Autorita Biblie v katolíckej Cirkvi 
• Dejinami partikulárnej Cirkvi spišskej diecézy 
• Okultizmus, náboženské hnutia a nová religiozita v súčasnej spoločnosti 

 
5.2 Podané projekty 

 
 GAPF 
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Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov projektu 
Hlavný 
riešiteľ 

Doba trvania 
projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

GAPF 2/05/2014 
Seminár pre univerzitných pedagógov 
prednášajúich biblické vedy – synoptické 
evanjeliá: Marek a Matúš 

Doc. 
Branislav 
kľuska, PhD. 

2014-2015 200 

GAPF 2/06/2014 Komunikačný princíp biblickej katechézy 
Doc. 
Branislav 
Kľuska, PhD. 

2015-2015 200 

GAPF 7/06/2014 Ezoterické témy v teológii 
Doc. PaedDr. 
ThDr. Róbert 
Sarka, PhD. 

2014-2015 200 

GAPF  

Výtvarná a literárna súťaž k 100. výročiu 
narodenia Janka Silana, básnika slovenskej 
katolíckej moderny „Slávme to spoločne 
2014“ 

Mgr. Silvia 
Kaščáková, 
PhD. 

2014-2015 200 

 
 

5.3 Riešené projekty 
 
Domáce 
 výskumné 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projekt

u 
Názov projektu 

Hlavný 
riešiteľ 

Pridelené 
finančné 
prostried
ky na rok 

2014 v 
EUR 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

Fond 
Ladislava 
Pyrkera, 

n.f. 

FPL/15.
11/12 

Výskum doktorandov PF KU 
v študijnom odbore 
Pedagogika a Odborová 
didaktika                                                                                                                    
Research of Doctoral Students 
of Faculty of Education CU 
Ružomberok in the Scientific 
Study Programme of 
Pedagogy and Didactics  

Dlugoš, 
František, 
prof. PhD. 

- 
2012 - 
2014 

500 

Fond 
Ladislava 
Pyrkera, 

n.f. 

FLP/24.
10/13 

Analýza metodík a 
didaktických postupov v 
školskej katechéze spišskej 
diecézy od r. 1990 po 
súčasnosť 

Dlugoš, 
František, 
prof., PhD. 

10 000,- 2013-2015 600 

 

 GAPF 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov projektu 
Hlavný 
riešiteľ 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 
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Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov projektu 
Hlavný 
riešiteľ 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

GAPF 2/05/2014 

Seminár pre univerzitných 
pedagógov prednášajúich biblické 
vedy – synoptické evanjeliá: Marek a 
Matúš 

Doc. 
Branislav 
kľuska, 
PhD. 

2014-2015 200 

GAPF  
Komunikačný princíp biblickej 
katechézy 

Doc. 
Branislav 
Kľuska, 
PhD. 

2015-2015 200 

GAPF  Ezoterické témy v teológii 

Doc. 
PaedDr. 
ThDr. 
Róbert 
Sarka, 
PhD. 

2014-2015 200 

GAPF  

Výtvarná a literárna súťaž k 100. 
výročiu narodenia Janka Silana, 
básnika slovenskej katolíckej 
moderny „Slávme to spoločne 2014“ 

Mgr. Silvia 
Kaščáková, 
PhD. 

2014-2015 200 

 
 

VI. Zamestnanci na katedre 
Zahraničné mobilitné prednáškové pobyty: 

1. Doc. Branislav Kľuska, PhD. - Erazmus mobilitný prednáškový pobyt na 
Kirchliche Pädagogische Hochschule v Grazi (Rakúsko) – 26.-31. Októbra 2014 

2. Doc. Branislav Kľuska, PhD. Mobilitný prednáškový pobyt realizovaný v rámci 
mobilitnej agentúry AGMA  na Instytucie Nauk Biblijnych WT KUL im. Jana 
Pavla II. w Lublinie (Poľsko) – 21.-24. Októbra 2014 

3. Doc. Branislav Kľuska, PhD. Mobilitný prednáškový pobyt realizovaný v rámci 
mobilitnej agentúry AGMA  na Teologickej fakulte Univerzity v Ľubľane 
(Slovinsko),  v dňoch 23.-27. novembra 2014 

VII. Medzinárodné aktivity katedry 
 
Katedra katechetiky a praktickej teológie spolupracuje s viacerými významnými 
zahraničnými vedeckými a akademickými pracoviskami spomedzi ktorých je 
potrebné vymenovať: katolícka univerzita Jána Pavla II. V Ľubline; Pápežská 
teologocká akadémia v Krakove, Univerzita Kardinála Stefana Vyszynskeho vo 
Varšava, Cirkevná pedagogická Akadémia v Grazi, Teologická Fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci, atď. 
Možnosti využitia zahraničnej spolupráce je možné zhrnúť v niekoľkých bodoch: 

• Zahraničné vedecké projekty 
• Výmena vedeckých a didaktických skúseností 
• Príprava spoločných vedeckých konferencií 
• Príprava spoločných vedeckých publikácií 
• Študentská a učiteľská mobilita 

 
1. Meno zamestnanca: prof. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD. 
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2. Názov výboru: Medzinárodné spoločenstva pútnických miest Le Réseau Marial 
Européen 
3. Miesto konania:  Lourdes (Francúzsko) 
4. Dátum konania: od r. 2005 
 
1. Meno zamestnanca: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 
2. Názov časopisu: Biblical Annales 
3. Druh členstva: člen vedeckej rady 
4. Miesto vydania: Ľublin (Poľsko) 
5. Členstvo od roku: 2010 
 
1. Meno zamestnanca: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 
2. Názov výboru: Society of Biblical Literature 
3. Druh členstva: associate member 
4. Miesto vydania: Atlanta (USA) 
5. Členstvo od roku: 2008 
 
1. Meno zamestnanca: ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. 
2. Názov výboru: Society of Biblical Literature 
3. Druh členstva: associate member 
4. Miesto vydania: Atlanta (USA) 
5. Členstvo od roku: 2014 
 

VIII. Sumár  (Executive summary) 
 Vedecký výskum katedry je orientovaný v katedre na didaktiku náboženskej 
výchovy, katechetiku, praktickú teológiu a dejiny cirkvi. Náboženská výchova je 
chápaná ako súčasť širšie ponímanej katechetickej činnosti. Predstavuje aplikáciu 
základných teologických disciplín (systematické teologické disciplíny, historicko-
biblické teologické disciplíny a praktické teologické disciplíny) v školskej výučby. 
Preto vedecký výskum katedry vychádza najskôr zo základného výskumu 
jednotlivých teologických disciplín, ako biblická teológia, morálna teológia, cirkevné 
dejiny, liturgika, pastorálna teológia a následne na školskú aplikáciu výsledkov 
základného výskumu.  
 Členovia katedry vo svojom výskume okrem toho zahŕňajú celý obsahový 
rozsah praktickej (morálna teológia, pastorálna teológia, liturgická teológia, 
katechetika) a dejinno-biblickej (dejiny cirkvi, biblická teológia, patrológia) teológie 
a kánonického práva. Katedra sa zameriava na vzdelávanie a formovanie učiteľov 
náboženskej výchovy, pastoračných pracovníkov a animátorov malých 
spoločenstiev. 
 Katedra vo svojom výskume vychádza z historického preskúmania stavu 
vyučovania náboženskej výchovy na slovenských základných a stredných školách, 
aby tak dokázala navrhnúť aktuálne a účinné modely vyučovania náboženskej 
výchovy, s aplikovaním základného teologického výskumu do vyučovania 
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náboženskej výchovy. Vzhľadom na interdisciplinárny prienik vedeckej disciplíny 
katechetika (náboženská výchova) aj do pedagogických disciplín katedra 
spolupracuje vo výskume aj s vedeckými pracoviskami sústreďujúcimi sa na výskum 
pedagogických vedných disciplín a v prvom rade katolíckej pedagogiky.  
 Pre najbližších päť rokov si katedra definovala nasledovné výskumné oblasti: 
stav a perspektíva vyučovania náboženskej výchovy na Slovensku, Biblia 
v katechéze; morálny rozmer učiteľa náboženskej výchovy, liturgia v katechéze, 
kreatívne metódy vo vyučovaní náboženskej výchovy, cirkevné školstvo. 
 


