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I. Z{kladné inform{cie o katedre KU:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogick{ fakulta, Katedra katechetiky
a praktickej teológie
Hrabovsk{ cesta 1, 034 01 Ružomberok,
Tel.: +421 44 432 6842
Fax: +421 44 432 0958
Email: martina.gregorova@ku.sk
Vedúci katedry: Prof. ThDr. PaedDr. PhDr. ICDr. František Dlugoš, PhD. funkčné
obdobie do 12.06.2012
z{stupca vedúceho katedry: ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
sekretari{t katedry: Mgr. Martina Gregorová, Mgr. Jozef Kovalík
Štruktúra funkčných miest:
funkčné miesto profesor:
Prof. ThDr. PaedDr. PhDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.
Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.
Prof. dr hab. Zbigniew Marek, PhD.
funkčné miesto docent:
doc. Dr.hab. Miroslav Zbigniew Babiarz, PhD.
doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.
funkčné miesto odborný asistent:
ThDr. Radomír Bodziony, PhD.
ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD.
Mgr. Teresa Nováková, PhD.
ThDr. Ondrej Šmidriak, PhD.
ThLic. Anton Ziolkovsky, PhD.
Mgr. Monika Kubatková, PhD.
funkčné miesto asistent:
ThLic. Jozef Ţvanda
Interní doktorandi
PaedDr. Silvia Kamenická
PhDr. Adam Baran
Mgr. Adrian Beňo
Mgr. Katarína Drahomirecká
Mgr. ThLic. František Dulina
PaedDr. Marek Cimbala
Mgr. Milan Čarný
Mgr. András Dezsőné Fülöp
Mgr. Dušan Galica
Mgr. Martina Gregorová
Mgr. Štefan Hodţa
Mgr. Erika Janigová
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Mgr. Jana Kršková
Mgr. Anton Kulan
Mgr. Katarína Niţňanská
Mgr. Martina Orlovská
PaedDr. Marta Oravcová
Ing. Barbora Popracová
Mgr. Viliam Praţiak
Mgr. Viera Rassu Nagy
PhDr. Gabriela Siváková
PaedDr. Róbert Slotka
Mgr. Lucia Zvedelová

spolupracovníci z iných pracovísk KU:
Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. (Ústav Kanonického práva PF KU)
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (Katedra hudobného umenia PF KU)
Prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. (Inštitút Andreja Radlinského PF KU)
Prof. ThDr. Anton Adam, PhD. (Katedra sociálnej práce PF KU)
Prof. ThDr. RNDr. ICLic. Jana Moricová, PhD. (FF KU)
doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD. (Katedra predškolskej a elementárnej
pedagogiky PF KU)
doc. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (TIBV TF KU)
Doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. (Katedra misijnej a charitatívnej činnosti PF KU)
PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD. (Katedra cudzích jazykov a všeobecného základdu PF KU)
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. (Katedra cudzích jazykov a všeobecného základdu PF
KU)
Mgr. Viera Hubová, PhD. (Ústav Kanonického práva PF KU)
PaedDr. Jozef Zentko, PhD. Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU)

II. Prehľad najdôležitejších udalostí Katedry katechetiky a praktickej teológie
za uplynulý rok
Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou (max. 3)
Spoločenský a teologický predvoj Druhého vatik{nskeho koncilu, PF KU V Ružomberku,
24. 10. 2011. Cieľom vedeckého kolokvia, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti 50-teho výročia
ohl{senie zorganizovania Druhého vatik{nskeho koncilu, bolo predstaviť kľúčové duchovné
a teologické prúdy a hnutia, ktoré pripravovali dôležité zmeny a rozvoj v Cirkvi, ktoré koncil
predniesol. Na kolokviu zazneli tri kľúčové predn{šky. Prvú predniesol prof. Pekarčík.
Sústredil sa v nej na dušpastiersku a liturgickú činnosť božieho služobníka biskupa J{na
Vojtašš{ka, ktor{ bola vo veľkej miere predznamenaním koncilu. Druh{ predn{ška prof.
Dlugoša bola zameran{ na samotné vyhl{senie usporiadania koncilu a okolnosti, ktorého
sprev{dzali. V tretej predn{ške sa dr. Kľuska sústredil na rozvoj biblických vied a biblického
hnutia v desaťročiach pred koncilom, ktoré mali veľký vplyv na jeho biblický charakter.
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E-lerningové vzdel{vanie teológie - postupy a prínos. PF KU V Ružomberku, 10. 11. 2011.
Vedeck{ konferencia s medzin{rodnou účasťou sa uskutočnila v r{mci Týždňa európskej
vedy a techniky na Slovensku. Konferencia bola venovan{ dištančnému a e-learningovému
vzdel{vaniu n{boženskej výchovy a teologických disciplín.
Konferencia z praktickej teológie a religionistiky VI., PF KU V Ružomberku, 5. 12. 2011.
Počas šiesteho ročníka vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
odznelo vo dvoch sekci{ch viac než tridsať refer{tov a príspevkov venovaných rozdielnym
ot{zkam jednotlivých teologických disciplín a odborovej didaktiky.

III. Inform{cie o poskytovanom vysokoškolskom vzdel{vaní
Cieľom katedry je pripraviť absolventa Pedagogickej fakulty v odbore učiteľstvo
všeobecnovzdel{vacích predmetov so špecializ{ciou n{božensk{ výchova – katolícka, ktorý
sa môže uplatniť ako učiteľ n{boženstva na z{kladných a stredných škol{ch, ako probačný
a mediačný úradník pri okresných súdoch Slovenskej republiky, ale aj ako vedecký
a výskumný pracovník v oblasti teológie i religionistiky a v iných humanitných
a špecializovaných pedagogických inštitúci{ch. Stanovené ciele katedra plní na vysokej
úrovni, čoho dôkazom sú priznané pr{va Akreditačnou komisiou na realizovanie štúdia na
všetkých stupňoch.
Prvoradou úlohou Katedry katechetiky a praktickej teológie je odovzd{vať teoretické
vedomosti z oblasti teológie a zabezpečovať katechetickú prax, pre študentov odboru
učiteľstvo všeobecnovzdel{vacích predmetov so špecializ{ciou n{božensk{ výchova katolícka teológia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Katedra sa však zameriava tiež na intelektu{lnu form{ciu študentov sekul{rnych
odborov, ktorých vzdel{va v oblasti katolíckej teológie. Vedie svojich študentov k znalosti
reflektovať problémy súčasnej spoločnosti, hľadať ich význam a zmysel (teológia je veda
o hľadaní a nach{dzaní zmyslu) a dok{zať primerane odborne argumentovať.

5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.
 Bakal{rsky študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdel{vacích predmetov:
N{božensk{ výchova v kombin{cii


Magisterský študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdel{vacích predmetov:
N{božensk{ výchova v kombin{cii



Bakal{rsky študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdel{vacích predmetov:
N{božensk{ výchova (jednoodborov{)



Magisterský študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdel{vacích predmetov:
N{božensk{ výchova (jednoodborov{)



Doktorandský študijný program: Teória vzdel{vania n{boženskej výchovy –
katolíckej (odborov{ didaktika)

5.2 Študentsk{ vedeck{, umeleck{ a odborn{ činnosť
Na vedeckej činnosti sa podieľajú najmä študenti doktorandského štúdia:
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Gregorov{,
M.:
Klasifik{cia
žiakov
na
vyučovaní
n{boženskej
výchovy.
In: Konferencia z praktickej teológie a religionistiky V. : zborník predn{šok z vedeckej
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ružomberok 28. marca 2011.
eds. Monika Kubatkov{, Martina Gregorov{. ,Ružomberok : Verbum vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. ISBN 978-80-8084-710-4. s. 41-54.
Gregorov{, M.: História a súčasnosť Baziliky Božieho hrobu v Jeruzaleme. In: Konferencia
na aktu{lne spoločensko-teologické témy : VI. : zborník predn{šok z vedeckej konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Ružomberok 6. december 2010. Eds.
Monika Kubatkov{, Martina Gregorov{. Ružomberok: Verbum vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011. ISBN 978-80-8084-683-1. s. 75-84.
Hodža, Š.: Vybrané prvky charakterizujúce kresťanského otca. In: Konferencia na aktu{lne
spoločensko-teologické témy : VI. : zborník predn{šok z vedeckej konferencie doktorandov a
mladých vedeckých pracovníkov : Ružomberok 6. december 2010. Eds. Monika Kubatkov{,
Martina Gregorov{. Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2011. ISBN 978-80-8084-683-1. s. 241-253.
Kubatkov{, M.: Aktivity a šírenie n{boženských praktík Scientologickej cirkvi na Slovensku.
In: Konferencia z praktickej teológie a religionistiky V. : zborník predn{šok z vedeckej
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ružomberok 28. marca 2011.
Eds. Monika Kubatkov{, Martina Gregorov{. Ružomberok: Verbum vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. ISBN 978-80-8084-710-4. s. 89-106.
Dudov{, A.: Pozitívny prínos integr{cie žiakov s postihnutím v bežnej z{kladnej škole.
In: Tradície a inov{cie vo výchove a vzdel{vaní modernej gener{cie učiteľov VII. : zborník z
II. medzin{rodnej vedeckej konferencie. Zost. Ivana Rochovsk{, Be{ta Akimjakov{.
Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. ISBN 97880-8084-676-3. s. 28-35.
Maliň{kov{, D.: Bullying As a Show of Aggressive Behavior of Children in Elementary
Schools. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. ISSN 13359185. - Roč. 11, č. 4 (2011), s. 147-156.
Čern{k, I.; Pal{sthy, H.; Bedn{říkov{, A.; Popracov{, B.: Informačn{ spoločnosť a
vzdelanie v informačnej spoločnosti. In: Didmattech XXIV : problemy edukacji nauczycieli. Pod
red. Veroniki Stoffovej, Kazimierza Jaracza, Henryka Nogi. Kraków : Uniwersytet
Pedagogiczny, 2011. ISBN 978-83-7271-678-1. s. 326-331.
Beňo, A.: Kr{sa ako východisko stretnutia s Bohom, a jej rozvíjanie v obrazovej katechéze.
In: Konferencia na aktu{lne spoločensko-teologické témy : VI. : zborník predn{šok z
vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ružomberok 6.
december 2010. Eds. Monika Kubatkov{, Martina Gregorov{. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. ISBN 978-80-8084-683-1. s. 85-94.
Beňo, A.: N{boženské motívy v diele Ľudovíta Fullu. In: Konferencia z praktickej teológie
a religionistiky V. : zborník predn{šok z vedeckej konferencie doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov : Ružomberok 28. marca 2011. Eds. Monika Kubatkov{, Martina
Gregorov{. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2011. ISBN 978-80-8084-710-4. s. 191-203.
Beňo, A.: Využitie IKT na hodin{ch n{boženstva. Požiadavky na systém: Windows 95 a
vyššie; CD-ROM mechanika. In: Interdisciplin{rny dialóg odborových didaktík *elektronický
zdroj+ : zborník z medzin{rodnej konferencie : 14.10.2010. Zost. J{n Gunčaga, Tom{š
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Jablonský, Branislav Nižnanský. Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity
v Ružomberku, 2011. ISBN 978-80-8084-690-9. 6 s.
Galica,
D.:
Religiozita
študentov
Katolíckej
univerzity
v
Ružomberku.
In: Konferencia na aktu{lne spoločensko-teologické témy : VI. : zborník predn{šok z
vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ružomberok 6.
december 2010. Eds. Monika Kubatkov{, Martina Gregorov{. Ružomberok : Verbum
vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. ISBN 978-80-8084-683-1. s. 21-32.
Zvedelov{, L.: Vyučovanie n{boženskej výchovy s podporou multimedi{lnych učebných
pomôcok. Požiadavky na systém : Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Alternativní metody výuky 2011 *elektronický zdroj+ : 9. ročník mezin{rodní konference :
28. dubna 2011, Praha. Eds. Miroslav Ulrich, Karel Zatloukal. Hradec Kr{lové : Gaudeamus,
2011. ISBN 978-80-7435-104-4. 8 s.
Janigov{, E.: E-Learningové technologie jako podpora vyučov{ní n{boženské výchovy na ZŠ.
Požiadavky
na
systém:
Windows
95
a
vyššie;
CD-ROM
mechanika.
In: Alternativní metody výuky 2011 *elektronický zdroj+ : 9. ročník mezin{rodní konference :
28. dubna 2011, Praha. Eds. Miroslav Ulrich, Karel Zatloukal. Hradec Kr{lové : Gaudeamus,
2011. ISBN 978-80-7435-104-4. 5 s.
Orlovsk{,
M.:
Cíle
školního
vyučov{ní
katolického
n{boženství.
In: Interdisciplin{rny dialóg odborových didaktík *elektronický zdroj+ : zborník z
medzin{rodnej konferencie : 14.10.2010. Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011. ISBN 978-80-8084-690-9. 5 s.
Orlovsk{, M.: Role katecheze v kontextu podmínek dnešní Evropy.
In: Konferencia na aktu{lne spoločensko-teologické témy : VI. : zborník predn{šok z
vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ružomberok 6.
december 2010. Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2011. - ISBN 978-80-8084-683-1. s. 95-108.
Orlovsk{, M.: Z{kladní schopnosti katechety k hl{s{ní evangelia v současných
podmínk{ch. In: Konferencia z praktickej teológie a religionistiky V. : zborník predn{šok z
vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ružomberok 28.
marca 2011. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2011. ISBN 978-80-8084-710-4. s. 205-222.
Pražiak, V.: Charitatívne a soci{lne pôsobenie Katolíckej cirkvi v 20. Storočí.. In:
Konferencia z praktickej teológie a religionistiky V. : zborník predn{šok z vedeckej
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ružomberok 28. marca 2011.
Eds. Monika Kubatkov{, Martina Gregorov{. Ružomberok : Verbum vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. ISBN 978-80-8084-710-4. s. 301-316.
Pražiak, V.: Modern{ geografia a geografick{ eduk{cia. Je nutn{ zmena súčasného systému
geografického vzdel{vania?. Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Interdisciplin{rny dialóg odborových didaktík *elektronický zdroj+ : zborník z
medzin{rodnej konferencie : 14.10.2010. Zost. J{n Gunčaga, Tom{š Jablonský, Branislav
Nižnanský. Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011.
ISBN 978-80-8084-690-9. 8 s.
Slotka, R.: Výnimočnosť svetových dní ml{deže a príprava na Madrid 2011.
In: Konferencia na aktu{lne spoločensko-teologické témy : VI. : zborník predn{šok z
vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ružomberok 6.
december 2010. Eds. Monika Kubatkov{, Martina Gregorov{. - Ružomberok : Verbum -
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vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-683-1. - S. 3351.
Zvedelov{, L.: IKT ako determinant zmeny pohľadu žiakov z{kladných škôl na predmet
N{božensk{ výchova. In: Konferencia na aktu{lne spoločensko-teologické témy : VI. : zborník
predn{šok z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov :
Ružomberok 6. december 2010. Eds. Monika Kubatkov{, Martina Gregorov{. Ružomberok :
Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-683-1.
- S. 203-212.
Zvedelov{, L.: N{zory študentov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
na vyučovanie didaktiky n{boženskej výchovy. In: Konferencia z praktickej teológie a
religionistiky V. : zborník predn{šok z vedeckej konferencie doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov : Ružomberok 28. marca 2011. Eds. Monika Kubatkov{, Martina
Gregorov{. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2011. - ISBN 978-80-8084-710-4. - S. 223-236.

IV. Inform{cie o poskytovaní ďalšieho vzdel{vania
Vzhľadom na širší z{ber vedecko-teologickej činnosti členov katedry, ich aktivity vych{dzajú
aj mimo univerzitné priestory a inštitucion{lnu organiz{ciu. Ide najmä o organiz{ciu
najväčšej kresťanskej Púte na Slovensku na Mari{nskej hore v Levoči (prof. Dlugoš),
o zap{janie sa do projektov biblického apoštol{tu a biblickej katechézy na Slovensku (dr
Kľuska), účasť v historicko-výskumných projektoch (prof. Dlugoš, prof. Zubko), atď. Keďže
prostriedky na tieto realizované činnosti sú čerpané z mimouniverzitných zdrojov,
nezaťažujú hospod{renie katedry. Na druhej strane však sú obrovským prínosom pre
vedecko-didaktickú činnosť katedry.

V. Inform{cie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry
V tejto časti katedra uvedie inform{cie o svojich aktivit{ch v r{mci uskutočňovania
výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, najmä z pohľadu plnenia cieľov
stanovených pre túto oblasť v dlhodobom z{mere KU, opatreniach na podporu tejto
oblasti a koment{r o medziročnom vývoji, či vývoji za viac rokov.
7.1 Zameranie výskumu a vývoja
Na katedre Katechetiky a praktickej teoĺogie sa výskumné aktivity zaoberali




Implemet{ciou IKT vo vzdel{vaní teologických disciplín v univerzitnom vzdel{vaní
Dejinami partikul{rnej Cirkvi spišskej diecézy
Interreligióznymi vzťahmi a novými n{boženskými hnutiami

V roku 2012 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh
 E-learningom v katechéze
 Biblickou katechézou
 Dejinami partikul{rnej Cirkvi spišskej diecézy

7.2 Riešené projekty
Zahraničné výskumné
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Grantov{
agentúra

Fundation of
European
Economic
Interest
Grouping
EUROPEAN
ECONOMIC
CHAMBER OF
TRADE,
COMMERCE
AND
INDUSTRY,
Belgium

Číslo
projektu

N{zov
projektu

EEIG-EU/PKr/10.03.10

Les
victimes
des répressions
du
régime
totalitaire
du
20e siècle dans
le nord de la
Slovaquie et le
sens de leur
souffrance pour
la construction
de
la
Communauté
européenne

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2011

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2011
v EUR

Doba
trvania
projektu

Pl{novan{
riešiteľsk{
kapacita
v hodin{ch

Prof.
ThDr.
PaedDr. ICDr.
František
Dlugoš, PhD.

Projekt je zameraný na historické preskúmanie
spoločenských a politických perzekúcií rímskokatolíckych kňazov spišskej diecézy od skončenia 2.
svetovej vojny po rok 1989. V tomto historickom období
bolo prenasledovaných, väznených ba dokonca
zabitých spolu viac než sto diecéznych kňazov a
rehoľníkov pôsobiacich na území Spišskej diecézy.
Cieľom projektu je preskúmať dôvody a priebeh
perzekúcii jednotlivých kňazov a prezentovať biografie
kňazov s cieľom prezentovať ich osobné postoje a
kňazské i občianske utrpenie v období konca vojny a
povojnovom období, ako aj v epoche totalitného
režimu.

5300

2009-2011

4500

Dom{ce výskumné
Grantov{
agentúra

KEGA

Číslo
projektu

047KU4/2011

N{zov
projektu

E-learningové
vyučovanie
teologických
disciplín

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2011
v EUR

Doba
trvania
projektu

Pl{novan{
riešiteľsk{
kapacita v
hodin{ch

2011-2013

1000

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2011

ThDr.
Branislav
Kľuska, PhD.

V roku 2011 V prvom roku riešenia projektu sa riešiteľký
kolektív sústredil na získavanie "know how" vytv{rania elearningových eplik{cií a tvorbu prvých modulov.
Napĺňanie týchto cieľov bolo sťažené dvomi faktormi: 1)
neskorým rozhodnutím o schv{lení projektu a pridelení
dot{cií; 2) pridelením dot{cií v limitovanej výške, vďaka
čomu nemohlo byť nakúpené nevyhnutné hardwarové a
softwarové vybavenie. Napriek týmto nesporným
komplik{ci{m riešenie projektu prebieha podľa stanoveného
harmonogramu a vytýčených cieľov.

2800

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2011

Doba
trvania
projektu

Pl{novan{ riešiteľsk{
kapacita v hodin{ch

Jún 2011marec 2012

600

1.-8.9.2011

550

GAPF
Grantov{
agentúra

Číslo
projektu

N{zov projektu

Hlavný
riešiteľ

GAPF

Biblické modely eduk{cie

ThDr.
Branislav
Kľuska,
PhD..

GAPF

Kr{tkodob{ st{ž KPH Graz
/
Haus
der
Stille
Heiligenkreuz am Waasen

ThDr.
Branislav
Kľuska,
PhD..

Podstatou predkladaného výskumného projektu je
na z{klade interpret{cie textov Svätého písma
zvýrazniť rozmanité modely eduk{cie. Z{kladnou
metódou
výskumu
bude
fenomenologick{
interpret{cia spojen{ s biblickou exegézou, najmä jej
synchrónnymi prístupmi. Východiskom projektu
bude načrtnutie modelov eduk{cie v starovekom
Izraeli podľa kníh Starého z{kona a n{sledne
opísanie
modelov
pedagógie
Ježiša
podľa
novoz{konných
evanjelií
a pedagógie
Pavla
v Skutkoch Apoštolov a podľa jeho listov.
Projekt pozost{val z dvoch relatívne samostatných
et{p, ktorých ciele sú do istej miery nez{vislé.
V prvej etape sa riešiteľ projektu zúčastnil
workshopu Bibliodr{ma, ktorého cieľom bolo lepšie
poznanie tejto interaktívnej metódy pr{ce so Svätým
písmom
a praktické
nadobudnutie
zručnosti
školiteľa Bibliodr{my. T{to metóda si vo svete
získava čoraz viac akcept{ciu ako metóda pastoračn{
a katechetick{, ktor{ m{ nezanedbateľné elementy
rozvoja osobnej spirituality a terapie. Workshop
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Bibliodr{m
bol
organizovaný
a realizovaný
kresťanskou františk{nskou komunitou Haus der
Stille sídliaciou v Heiligenkreuz am Waasen, ktor{ sa
okrem iného zameriava aj na školenia v oblasti
katechetických metód a pastoračnej asistencie.
Druh{ – nadväzujúca – časť mobility spočívala
v kr{tkodobom pobyte na KPH v Grazi, na ktorom 6.
Septembra sa uskutočnila konferencia pre učiteľov
n{boženskej
výchovy
v r{mci
ktorej
bude
prezentovan{ medzin{rodn{ publik{cia, do ktorej
riešiteľ projektu autorsky prispel.

VI. Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu
PHILOSOPHIAE DOCTOR (ukončené štúdium v roku 2011)
Katedra katechetiky a praktickej teológie
Mgr. Monika Kubatkov{, PhD. – doktorandské štúdium ukončené na PF KU v Ružomberku. D{tum obhajoby
19.9.2011 v študijnom odbore 1.1.10 Odborov{ didaktika – teória vzdel{vania n{boženskej výchovy
c) HABILITAČNÉ KONANIE

Katedra katechetiky a praktickej teológie
Prebiehajúce habilitačné konanie: ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 1.1.10 odborov{ didaktika – teória
vzdel{vania n{boženskej výchovy, Pedagogick{ Fakulta Katolíckej Univerzity v Ružomberku Téma
habilitačnej pr{ce: Komunikačný model biblickej katechézy

VII.
Pracovisko PF
KU

Katedra
katechetiky
a praktickej
teológie

Zamestnanci na katedre
Účastník
mobility

Mgr.
Viera
Hubova, PhD.

Povaha mobility

Program
Erazmus za
účelom výučby

Príspevok

Destin{cia
mobility

Pôst, almužna a modlitba
v islamskej tradícii

Teologická
fakulta
Jihočenské
univerzity
v Českých
Budějovicích,
Česká
republika

D{tum
začatia

D{tum
ukončenia

18.03.2011
14.3. 2011

VIII. Medzin{rodné 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; Pápeţská teologocká akadémia
v Krakove, Univerzita Kardinála Stefana Vyszynskeho vo Varšava, Cirkevná pedagogická
Akadémia v Grazi, Teologická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, atď.
Moţnosti vyuţitia zahraničnej spolupráce je moţné zhrnúť v niekoľkých bodoch:
- Zahraničné vedecké projekty
- Výmena vedeckých a didaktických skúseností
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-

Príprava spoločných vedeckých konferencií
Príprava spoločných vedeckých publikácií
Študentská a učiteľská mobilita

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

IX. Sum{r (Executive summary)
Vedecký výskum katedry je orientovaný v katedre na didaktiku n{boženskej
výchovy, katechetiku, praktickú teológiu a dejiny cirkvi. N{božensk{ výchova je
ch{pan{ ako súčasť širšie ponímanej katechetickej činnosti. Predstavuje aplik{ciu
z{kladných teologických disciplín (systematické teologické disciplíny, historickobiblické teologické disciplíny a praktické teologické disciplíny) v školskej výučby.
Preto vedecký výskum katedry vych{dza najskôr zo z{kladného výskumu
jednotlivých teologických disciplín, ako biblick{ teológia, mor{lna teológia, cirkevné
dejiny, liturgika, pastor{lna teológia a n{sledne na školskú aplik{ciu výsledkov
z{kladného výskumu.
Členovia katedry vo svojom výskume okrem toho zahŕňajú celý obsahový
rozsah praktickej (mor{lna teológia, pastor{lna teológia, liturgick{ teológia,
katechetika) a dejinno-biblickej (dejiny cirkvi, biblick{ teológia, patrológia) teológie
a k{nonického pr{va. Katedra sa zameriava na vzdel{vanie a formovanie učiteľov
n{boženskej
výchovy,
pastoračných
pracovníkov
a anim{torov
malých
spoločenstiev.
Katedra vo svojom výskume vych{dza z historického preskúmania stavu
vyučovania n{boženskej výchovy na slovenských z{kladných a stredných škol{ch,
aby tak dok{zala navrhnúť aktu{lne a účinné modely vyučovania n{boženskej
výchovy, s aplikovaním z{kladného teologického výskumu do vyučovania
n{boženskej výchovy. Vzhľadom na interdisciplin{rny prienik vedeckej disciplíny
katechetika (n{božensk{ výchova) aj do pedagogických disciplín katedra
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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 n{boženskej výchovy na Slovensku, Biblia
v katechéze; mor{lny rozmer učiteľa n{boženskej výchovy, liturgia v katechéze,
kreatívne metódy vo vyučovaní n{boženskej výchovy, cirkevné školstvo.
X. Obsah – uvedie sa obsah spr{vy
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