
Výročná správa Katedry pedagogiky za rok 2009 
I. Organizácia 
Personálne obsadenie katedry 
Vedúci katedry: prof. zw. dr hab. Bogusław ŚLIWERSKI, PhD. 
Zástupca vedúceho katedry:PaedDr. PhDr. Miroslav GEJDOŠ, PhD. 
Tajomníčka katedry: PaedDr. Zuzana HOLLÁ, PhD Koordinátor ECTS a správca 
webstránok katedry:Mgr. Anton KULAN 
Metodička praxe: PaedDr. Viera ORTANČÍKOVÁ 
Profesori: 
prof. zw. dr hab. Bogusław ŚLIWERSKI, PhD. 
prof. PaedDr. Irena LOKŠOVÁ, PhD. 
prof. Ing. Vladimír JANEČEK, DrSc. Dr.h.c. 
prof. PhDr. Jozef PŠENÁK, CSc. 
prof. PhDr. PaedDr. Martin ŽILÍNEK, PhD. 
doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD.m.prof.KU 
doc. PhDr. Antónia TISOVIČOVÁ, CSc. m. prof. KU - spolupracovníčka z KSPMP 
prof. dr hab. Ján ZIMNY, PhD. - externý spolupracovník 
prof. dr hab. Iryna KURĽAK, PhD. - externá spolupracovníčka 
prof. dr hab. Nella NYČKALO, PhD. - externá spolupracovníčka 
Docenti: 
doc. Mirosław BABIARZ, PhD. 
 
II. Štúdium 
2.1. Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 
zabezpečuje výučbu pedagogických disciplín pre študentov v študijných odboroch: 
• Učiteľstvo akademických predmetov 
• Učiteľstvo výchovných a umelecko-výchovných predmetov 
• Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 
• Predškolská a elementárna pedagogika 
• Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 
Pedagogická činnosť katedry sa sústreďuje na prípravu budúcich učiteľov v oblasti 
výchovy a vzdelávania detí a mládeže (bakalárske a magisterské štúdium) v súlade s 
aktuálnymi potrebami výchovno-vzdelávacej praxe a s akcentom na kreovanie osobnosti 
človeka v celej jeho integrite. 
Súčasťou sú pedagogické disciplíny, ktoré poskytujú budúcim učiteľom pedagogickú 
spôsobilosť a sú považované za odborný základ štúdia. 
III. Výskum a spolupráca 
3.1. V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa členovia katedry orientujú na otázky histórie 
školstva a pedagogiky, sociálnej pedagogiky, problematiku metodológie pedagogického 
výskumu, multikulturality a problémy súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom v škole. 
Táto činnosť členov katedry je v úzkom súvise so zvyšovaním ich kvalifikačného rastu. 
V oblasti zahraničných stykov katedra spolupracuje na nezmluvnom základe s VŠ Filoz.- 
Pedag. Ignatianum Kraków, Filozofickou a Pedagogickou fakultou UP v Olomouci, s 
Katolíckou univerzitou v Lubline (Poľsko). 
3.2. Kvalifikačný rast 
Cieľavedomou činnosťou sa vytvára priestor pre zvyšovanie kvalifikácie členov katedry. 
Táto činnosť sa realizuje hlavne v týchto oblastiach: 



• vytváranie predpokladov pre úspešné habilitačné konania 
• vytváranie predpokladov pre úspešné inauguračné konania 
• systematická jazyková príprava 
Nástroje na dosiahnutie cieľa: 
• spracovanie dlhodobého plánu zvyšovania kvalifikácie vedecko-pedagogického zboru 
katedry 
• vytvorenie efektívneho systému stimulácie 
3.3 Publikačná činnosť 
JABLONSKY, T.: Dziecko zdolne jako wyzwanie dla edukacji szkolnej. Łodz : 
Wydawnictwo  Naukowe Wyżsej Szkoły Edukacji Zdrowotnej, 2009, 251 s., ISBN 978-83-
61095-08-8. 
JABLONSKÝ, T.: Education of gifted children with special educational area. In: The 
teacher – the student – common educational area. Moscow : Academy of Professional 
Development and Retrainning of Educators, 2009, s. 16-24, ISBN 978-5-8429-0423-5 
JABLONSKÝ, T.: Globalizacja i wychowanie. In Szkoła w perspektywi XXI wieku. 
Teraźniejszość – przyszłość. Kielce : Wydaenictwo Uniwersytetu HUmanistyczno-
Przyrodniczego, 2009, s. 55-59, ISBN 978-83-7133-394-1 
ABLONSKÝ, T.: Základné charakteristiky predškolských zariadení v SR = The basic 
characteristis of the Pre-school institutions in Slovak Republic. In: Dieťa v kontexte 
predprimárneho a primárneho vzdelávania. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2009, s. 50-
62, ISBN 978-80-8084-466-0 
JABLONSKÝ, T.: Výchovné pôsobenie k mravnosti – inšpirácia etickej výchovy. In: 
Slovensko,  

Poľsko, svet : rodina – vybrané aspekty z humanitných a prírodných vied. 
Ružomberok : Katolícka univerzita, 2009, ISBN 978-80-8084-449-3 

HOLLÁ, Z. a kol.: Vybrané pedagogické aspekty rozvoja prosociálnosti u detí. Ružomberok 
: PF KU v Ružomberku, 2009. 144 s. ISBN 978-80-8084-450-9 (80%) (vydaná v rámci 
projektu GAPF 06/2008) 
HOLLÁ, Z.: Rozvíjanie schopnosti empatie u detí ako jeden z najdôležitejších krokov na 
ceste k výchove k prosociálnosti. In: Uhrinová, M., Házyová, M. (ed.): Výchova k tolerancii 
u detí v predškolskom a mladšom školskom veku (CD zborník). Ružomberok : PF KU 
v Ružomberku, 2009, s. 30-38. ISBN 978-80-8084-468-4 
HOLLÁ, Z.: Potrzeba służenia na przykładzie działalności bł. Matki Teresy z Kalkuty. In: 
BUDZOWSKI, K., AKIMJAK, A., JABLONSKÝ, T.: Slovensko, Poľsko, svet. Rodina – 
vybrané aspekty z humanitných a prírodných vied. Ružomberok : PF KU v Ružomberku, 
2009, s. 36-40. ISBN 978-80-8084-449-3 
JABLONSKÝ, T., HOLLÁ, Z. (eds.): Prevencia a eliminácia sociálno-patologických javov 
v školskom prostredí (CD zborník). Ružomberok : PF KU v Ružomberku, 2009. ISBN 978-
80-8084-398-4 
JABLONSKÝ, T., HOLLÁ, Z. (eds.): Podpora pozitívnych sociálnych vzťahov (CD 
zborník). Ružomberok : PF KU v Ružomberku, 2009. ISBN 978-80-8084-399-1 
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GEJDOS.M.: Učiteľský ústav v Spišskej kapitule (1819-1919). Ružomberok.2009. 
3.4 Vedecké podujatia organizované katedrou 
Konferencie 
konferencia s medzinárodnou účasťou „Problematika slovného hodnotenia 
v súčasnej škole“, Konferencia prezentovala výsledky projektu MVTS č. 
Poľ/SR/PdgFKU3/08 Aktuálne trendy a problémy slovného hodnotenia na základnej škole 
na 
Slovensku a v Poľsku. 
Vedecko-odborné semináre 
� Medzinárodný vedecko-odborný seminár: Tvorivé vyučovanie. 
� Medzinárodný vedecko-odborný seminár: Podpora pozitívnych sociálnych vzťahov. 
� Medzinárodný vedecko-odborný seminár: Prevencia a eliminácia 
sociálnopatologických 
javov v školskom prostredí. 
Katedra sa tiež podieľala na Týždni európskej vedy v rámci PF KU. 
– organizovanie odborných prednášok. 
3.5 Aktívna účasť na vedeckých seminároch a konferenciách 
Gejdoš. M.: 
Názov: „Chudoba“ reflexie cez prizmu sociálnej náuky cirkvi, spoločenských a ekonomických vied 
Dátum: 26.3.2009 
Organizátor: PF KU  
Miesto konania:. Ružomberok DP PF KU Poprad. 
Príspevok  Historický náčrt fenoménu chudoba interpretovaná životom sv. F. z Assisi a sv. Vincenta de Paul 
   

Názov: Personalizmus a súčasnosť 
Dátum:23.4..2009 
Organizátor: PU  
Miesto konania:. Prešov. 
 

Názov: Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jedinca v súčasnej škole 
Dátum:15.4. – 16.4. 2009 
Organizátor: PF KU  
Miesto konania:. Inštitút Juraja Páleša Levoča 
Príspevok : Špecifiká vyučovacieho procesu a jeho elementy edukácie .   
 

Názov: Rozličné hľadania pravdy vo filozofii v zmysle klasickej zásady Sapientis est ordinare 
Dátum:17. 4. 2009 
Organizátor: TF KU  
Miesto konania:. Teologický inštitút v Spišskej Kapitule 
Príspevok :metamorfózy človeka prežívané skrze prizmu 
 
3.6 Riešené vedecké granty a ostatné granty 
1. Kreovanie metodických materiálov k problematike prevencie 
sociálnopatologických javov v podmienkach školskej edukácie na základných a 
stredných školách. Projekt KEGA č. 3/5263/07, vedúci projektu: doc. PaedDr. Tomáš 
Jablonský, PhD., doba riešenia 2007-2009. 
2. Elimination of Methodical Materials Concerning Problematics of Prevention and 
Elimination Social pathological Phenomena in Education (Prevencia a eliminácia 
sociálno – patologických javov v škole – tvorba metodických materiálov), zahraničný 
projekt grantovej agentúry Washington D. C. Corporation, č. WDSC/USA-07/08.09/01, 
vedúci projektu: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., doba riešenie 2007-2009. 
3. Current Trends and Problems of Verbal Evaluation at Primary School (Slovné 
hodnotenie v základnej škole – stav, problémy, aktuálne trendy), zahraničný projekt 



grantovej agentúry Washington D. C. Corporation, č. WDSC/USA-07/07.09/01, vedúci 
projektu: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., doba riešenie 2007-2009. 
4. Le profil de l´enseignant européen (Profil európskeho učiteľa). EEIG-EU/PKr/ 
09.11/07 zahraničný projekt Fundation of European Economic Interest Grouping 
- EUROPEAN ECONOMIC CHAMBER OF TRADE, COMMERCE AND 
INDUSTRY, vedúca projektu: PhDr. Daniela Kolibová, CSc.,, spoluriešiteľ: doc. 
PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., doba riešenia: 2008-2011. 
5. Filozoficko-antropologické východiská pedagogického myslenia v európskej 
tradícii a kultúre. Projekt VEGA č. 1/0452/08: vedúca projektu: doc. PhDr. Ing. 
Blanka Kudláčová, PhD. (PdF TU v Trnave). Spoluriešiteľ: doc. PaedDr. Tomáš 
Jablonský, PhD., doba riešenia: 2008-2010. 
6. Skúmanie možností aplikácie inkluzívnej pedagogiky v stredoeurópskom regióne. 
Projekt KEGA č. 3/6013/08: vedúci projektu: prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc. (PdF TU 
v Trnave). Spoluriešiteľ: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. Doba riešenia: 2008- 
2010. 
7. Aktuálne trendy a problémy slovného hodnotenia na základnej škole na Slovensku 
a v Poľsku, Projekt MVTS č. Poľ/SR/PdgFKU3/08, vedúci projektu: doc. PaedDr. 
Tomáš Jablonský, PhD., doba riešenia: 2008-2010. 
8. Tvorba metodických materiálov k problematike prevencie a eliminácie 
sociálnopatologických 
javov v edukácii, Projekt MVTS č. Poľ/SR/PdgFKU4/08, vedúci 
projektu: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., doba riešenia: 2008-2010. 
9. Problemy, kierunki oraz uwarunkowania przemian oświatowych w związku 
z reformą. Projekt č. 123/S, vedúci projektu Prof. dr hab. Andrzej Bogaj (Poľsko), doba 
riešenia: 2008-2010. 
10. ESF Ďalšie a celoživotné vzdelávanie učiteľov matematiky, fyziky, informatiky , 
výtvarnej výchovy a biológie (inovatívny projekt) 2007. Číslo projektu: 
11230220297, zodpovedný riešiteľ projektu: PaedDr. Ján Gunčaga, PhD., Spoluriešiteľ: 
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. začiatok realizácie: 01.06.2006 
11. Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v 
prevencii šikanovania na základnej škole. Projekt VEGA č. 1/0065/09, vedúci 
projektu: Šimegová Miroslava, Mgr. PhD. Spoluriešiteľ: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, 
PhD., doba riešenia: 2009 – 2011 
12.Interný grant PF KU č. GAPF 06/2008: Tvorba študijných materiálov z predmetu 
Prosociálna výchova. Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Zuzana Hollá, PhD., doba riešenia: máj 
2008 – máj 2009. 
 
13.  Fakultný grant PF KU GAPF č. 1/07/2009: Tvorivá implementácia regionálnej 
výchovy do edukačného procesu v predprimárnom a primárnom vzdelaní. Vedúci riešiteľ: 
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD., Spoluriešiteľ: PaedDr. Zuzana Hollá, PhD., doba riešenia: 
jún 2009 – jún 2010 
3.7 Členstvo vo vedeckých, redakčných, akademických a iných významných 
orgánoch 
doc. PaedDr., Tomáš Jablonský PhD. 
ČLENSTVO v edičných radách časopisov 
� Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae (ISSN 1336-2232) - Pedagogická fakulta 
KU v Ružomberku 



� DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITAS CATHOLICAE IN 
RUŽOMBEROK (ISSN 1335-9185) – vedecké štúdie Katolíckej univerzity 
v Ružomberku 
� Paidagogos (ISSN 1213-3809) – člen redakčnej rady 
ČLENSTVO v národných a medzinárodných výboroch v oblasti výskumu 
� ACISE – Association of Catholic Institutes of Education – začiatok členstva 2008 
� Občianske združenie Paidagogos – Společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy 
a vdělávaní, o.s. 
� Člen Ústrednej predmetovej komisie Štátneho pedagogického ústavu pre predmet 
etická výchova /začiatok členstva január 2008/ 
� Člen Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie (ÚISK) – začiatok členstva 
2008 
ČLENSTVO v zahraničných vedeckých radách časopisov 
� Pedagogika Katolicka – Czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej, Wydziału 
Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli 
Členstvo vo vedeckých alebo umeleckých radách, v orgánoch SAV a iných umeleckých 
ustanovizní: 
� Člen Medzinárodnej vedeckej rady katolíckych pedagógov pri PF KU 
v Ružomberku 
� Člen vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 
Aktivity súvisiace s príslušným študijným programom: 
- členstvo v pracovných skupinách pre tvorbu študijných programov: 
Člen pracovnej skupiny pre tvorbu študijného programu Sociálno-vedného 
pedagogicko-psychologického základu 
Člen pracovnej skupiny pre tvorbu študijného programu Pedagogika a 
vychovávateľstvo 
- iné aktivity: 
Člen komisie pre dizertačné skúšky v študijnom odbore – odborová didaktika 1.1.10 - 
didaktika hudby. 
Člen komisie pre dizertačné skúšky v študijnom odbore – odborová didaktika 1.1.10 
v študijnom programe Teória vzdelávania náboženskej výchovy - katolíckej. 
Člen komisie pre rigorózne skúšky v študijnom odbore – učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ. 
Člen komisie pre štátne záverečné skúšky v študijnom odbore – Učiteľstvo 
akademických, výchovných a umelecko-výchovných predmetov. 
PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD. 
Členstvo organizačného výboru domácej konferencie, členstvo v redakčnej rade 
domáceho časopisu 
Redakčná rada Disputaciones scientificae ISSN 1335-9185 
Členstvo v bakalárskych, magisterských, rigoróznych konaniach 
Členstvo bakalárskej komisie: PF KU v Ružomberku, 2008 
Členstvo magisterskej komisie: PF KU v Ružomberku, 2008 
Členstvo rigoróznej komisie: PF KU v Ružomberku, 2008 
Tajomník AS PF KU v Ružomberku 
Koordinátor pre zdravotne znevýhodnených študentov PF K 
PaedDr. Zuzana Hollá, PhD. 
Členstvo organizačného výboru domácej konferencie, členstvo v redakčnej rade 
domáceho časopisu 



Členstvo v bakalárskych, magisterských, rigoróznych konaniach 
Členstvo bakalárskej komisie: PF KU v Ružomberku, 2008 
Členstvo magisterskej komisie: PF KU v Ružomberku, 2008 
Členstvo rigoróznej komisie: PF KU v Ružomberku, 2008 
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PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD. 
Členstvo organizačného výboru domácej konferencie, členstvo v redakčnej rade 
domáceho časopisu 
Členstvo v bakalárskych, magisterských, rigoróznych konaniach 
Členstvo bakalárskej komisie: PF KU v Ružomberku, 2008 
Členstvo magisterskej komisie: PF KU v Ružomberku, 2008 
Členstvo rigoróznej komisie: PF KU v Ružomberku, 2008 


