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I. 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:
zástupca vedúceho katedry:
Tajomník:
sekretariát katedry:

doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.
Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD.
Mgr. Miriama Pačnárová

Štruktúra funkčných miest:
profesor:

prof. dr. hab. Adam Franciszek Stankowski, PhD.

docent:

doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.
dr. hab. Kazimiera Krakowiak
doc. PhDr. Magdaléna Habšudová, CSc.

odborný asistent:

Ing. Zuzana Brčiaková, PhD.
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD.
PaedDr. Dominika Pažitková, PhD.
PaedDr. Anna Skokanová, PhD.
Ing. Edita Tarajčáková, PhD.

asistent:

PhDr. Adam Baran
Ing. Ľubomír Masleják
Ing. Július Verbovský
PhDr. Mária Oravcová
Ing. Ladislav Gaži
PaedDr. Milan Majerský
PhDr. Ľubomír Krajčírik

II. 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 2014
organizovala viacero podujatí pre verejnosť, študentov a zamestnancov.
Za významné udalosti 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:
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Medzinárodná vedecká konferencia Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov XI., Levoča, 4. – 5. 4. 2014.
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.
Prezentácie boli orientované na otázky predškolskej a elementárnej pedagogiky,
špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky a sociálnej pedagogiky.
Detská univerzita, Levoča, 5. 6. 2014
V roku 2014 Inštitút Juraja Páleša v Levoči usporiadal už štvrtý ročník Detskej
univerzity. Zúčastnili sa jej žiaci základných a špeciálnych základných škôl z Levoče a
okolia. Aktivity Detskej univerzity boli realizované s podporou Grantovej agentúry
Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku. Program detskej univerzity pripravili
pedagógovia a študenti Inštitútu Juraja Páleša v Levoči. Počas programu sa
realizovali i prednášky univerzitných učiteľov. Program vychádzal z profesijného
zamerania prednášajúcich, ale bol prispôsobený veku a záujmom detí. Detská
univerzita sa niesla v duchu témy „Rozprávkové bytosti idú na univerzitu“. Po privítaní
sa účastníci dozvedeli o podstate a vzniku univerzít a po prednáške na tému Hans
Christian Andersen - rozprávkový kráľ si vyskúšali, aké je to byť vysokoškolským
študentom. Deti absolvovali aj seminár, počas ktorého sa učili, v čom sú si ľudia
podobní a v čom odlišní. Praktické zručnosti si precvičili na výtvarnom workshope.
Deti sa naučili ukazovaciu hru a tanec. Prítomných celým podujatím sprevádzala
múdra pani sova a rozprávkové postavy. Záver detskej univerzity pozostával zo
slávnostného odovzdávania diplomov a sladkej odmeny. Poslaním Detskej
univerzity v Inštitúte Juraja Páleša v Levoči je okrem podpory záujmu detí o
nadobudnutie vedomostí, skúseností, zručností aj zvýšenie záujmu o štúdium na
vysokej škole.
Týždeň vedy a umenia na Katedre špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne
postihnutých
Dňa 11. novembra 2014 sa učitelia a študenti katedry ŠPaPMP zúčastnili na Inštitúte
Juraja Páleša v Levoči prednášky s praktickou ukážkou PhDr. Martiny Bystrej, PhD.
na tému Modifikácia postupov pre dospelých a deti v stave ohrozenia života.
Cieľom prezentácie bolo poskytnúť študentom základné informácie, hlavne
praktickou ukážkou o tom, ako majú poskytovať prvú pomoc pre laickú verejnosť čo
najefektívnejšie, aby návrat postihnutého do života, bol čo najplnohodnotnejší.
Dňa 12. novembra 2014 s sa učitelia a študenti katedry ŠPaPMP zúčastnili na Inštitúte
Juraja Páleša v Levoči prednášky PaedDr. Bohuslava Stupáka, PhD. na tému Zdravie
z pohľadu vybraných aspektov životného štýl. Príspevok analyzoval možnosti,
aspekty a podporu vytvárania správneho životného štýlu, ako predpokladu zdravia.
Približoval možnosti výchovy k zdraviu, ako predpokladu pre aktívny a spokojný
život, pre dobrú pracovnú výkonnosť. Cieľom výchovy k zdraviu je pomôcť

4

študentom utvárať a postupne rozvíjať kľúčové kompetencie, ktoré majú význam pre
zdravý život a to vo všetkých dimenziách.
Dňa 12.novembra.2014 PhDr. Iveta Franzenová, PhD. za Katedru Špeciálnej
pedagogiky a pedagogika mentálne postihnutých si pripravila prednášku Systém
dobrovoľníckej činnosti v starostlivosti o seniorov vo Francúzsku a na Slovensku.
Prednáška analyzovala a komparovala systém dobrovoľníctva asociovaného aj mimo
siete asociácií v starostlivosti o závislé a nezávislé staršie osoby na Francúzsku a na
Slovensku.
Prednáška s názvom Problematika väzieb v rodinnej terapii, pod vedením Mgr.
Pavla Janošku, PhD. sa uskutočnila dňa 13.11.2014 pojednávala o vzťahovom
správaní (attachment behavior), ktoré plní špecifickú biologickú a psychosociálnu
funkciu. Prednáška sprostredkúva poznatky týkajúce sa utvárania základných
vzťahových väzieb v rodine - primárnej (matka - dieťa), sekundárnej (otec - dieťa)
a párovej (otec - matka) a ich vplyvu na vývin jednotlivých členov rodiny a
funkčnosť, resp. dysfunkčnosť rodinného systému ako celku. Uvedenej prednášky za
zúčastnili aj učitelia a študenti katedry ŠPaPMP.
Organizácia L´Arche, Levoča, 20. 11. 2014
Po dlhoročnej vzájomnej spolupráci predstaviteľov komunity L´Arche a
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku dňa 20. novembra 2014
navštívil riaditeľ organizácie L´Arche z francúzskeho mesta Agenaise Inštitút Juraja
Páleša v Levoči. Pán Robin Sykes prezentoval možnosti participovania v rámci
dobrovoľníckeho programu pre študentov Inštitútu Juraja Páleša v Levoči
v študijnom programe Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých.
Spolupráca L´Arche a Katolíckej univerzity sa začala v roku 2006. Projekt L´Arche
má vo svete 140 komunít v 39 krajinách, poskytuje domov mentálne postihnutým
ľuďom, ktorým pomáhajú svojou asistenciou pri každodenných činnostiach asistenti
– dobrovoľníci pri začleňovaní sa do spoločnosti. Od roku 2006 v L´Arche pracovali a
pracujú ako dobrovoľníci viacerí študenti z PF KU, niektorí sa do komunity vracajú
aj po ukončení univerzity. Naša absolventka Michaela Pavlusová pracuje v komunite
v Škótsku.
Na základe pozitívnych skúseností na oboch stranách spolupráca naďalej trvá a
študenti Katolíckej univerzity patria medzi stabilných dobrovoľníkov v tejto
komunite.
Očkolandia, Levoča, 24. 11. 2014
Dňa 24. novembra 2014 sa uskutočnila prezentácia činnosti občianskeho združenia
Očkolandia. Občianske združenie Očkolandia každoročne už od roku 2006
organizuje počas jarných, letných aj zimných prázdnin špeciálne detské tábory pre
deti z detských domovov, reedukačných domovov, diagnostických centier,
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krízových centier a deti v sociálnej a hmotnej núdzi z celého Slovenska. Študenti
môžu zúročiť nadobudnuté vedomosti a skúsenosti v táboroch ako animátori.
III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
3.1 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,
psychologicko-sociologických vied, oblasti všeobecnej a špeciálnej pedagogiky s
osobitným zreteľom na jeho špeciálno-pedagogickú, metodologickú, vedeckovýskumnú 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-postihnutyc
3.2 Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť.
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Študenti odboru Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
v Levoči pripravili divadelné predstavenie „To bolo pre teba“, ktoré niekoľkokrát
opakovane predstavili v Mestskom divadle v Levoči.
Pozvánka na predstavenie:
http://www.ijp.sk/_dokumenty/file/plagat_divadlo.jpg
IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky
V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry
Výskumná činnosť Katedry špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne
postihnutých sa zameriava predovšetkým na oblasť špeciálnej pedagogiky so
špecifickým zameraním na osoby s mentálnym postihnutím. 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
špeciálnej pedagogiky a príbuzných disciplín. Čiastkové aj celkové výsledky
projektov prezentujú na vedeckých konferenciách, organizovaných Inštitútom Juraja
Páleša aj inými univerzitami.
5.1 Zameranie výskumu a vývoja
Na Katedre špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých sa
výskumné aktivity v roku 2014 zaoberali:
•
•
•
•
•

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.

V roku 2015 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh:
• prevenciu sociálne nežiaducich a sociálno patologických javov,
• poznanie sociálnych problémov a sociálnych javov, ktoré by mohli vyvolať
vznik sociálnych problémov,
• prípravu mobilít a pracovných stáži učiteľov a študentov v zahraničí.
5.2 Podané projekty
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Domáce výskumné
GAPF
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov projektu

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská kapacita
v hodinách

2013-2014

1600

2013-2014

2200

Edita
Tarajčáková,
Ing., PhD.

Úlohou projektu je nadviazať na tradciu konania
medzinárodných vedeckých konferencií z cyklu
Tradície a inovácie... a vytvoriť medzinárodný
priestor pre výmenu skúseností v oblasti aktuálneho
smerovania
predškolskej
a elementárnej
pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, liečebnej
pedagogiky. Cieľom konferencie je reflektovať
tradcie a navrhnúť inovácie v oblasti výchovy,
vzdelávania pedagógov v rámci ich vysokoškolskej
prípravy. Konferencia je určená vedeckýcm,
odborným a pedagogickým pracovníkom z rôznych
oblastí výchovy a vzdelávania a všetkým, ktorí sa
zaujímjúj o danú tému.

2014-2015

1500

Marta
Oravcová,
PaedDr.

Projekt nadväzuje na minuloročný úspešne riešený
projekt GAPF č. 6A/17/2012 Univerzita tretieho
veku ako aj na projekt, ktorý sa rieši od septembra
2013 – Národný projekt ESF kód ITMS:
26120130048- Vzdelávanie senmiorov na Katolíckej
univerzite v Ružomberku a jej na pracoviskách –
2013 – 2015. Cieľom projektu je pokračovať
v realizácii univerzity tretieho veku na IJP v Levoči
a pon§knuť možnosti pre záujmové vudelávanie
starších ľudí bez kvalifikačného zámeru.

2014-2015

1300

Hlavný
riešiteľ

GAPF

6B/17/2013

Podpora
publikačnej
činnosti v odboroch na
Inštitúte Juraja Páleša v
Levoči

PaedDr.
Miloš
Jozefčák,
PhD.

GAPF

4/13/2013

Tradície a inovácie vo
výchove a vzdelávaní
modernej
generácie
učiteľov VIII.

Ing.
Edita
Tarajčáková,
PhD.

GAPF

GAPF

4/08/2014

5/11/2014

Tradície a inovácie vo
výchove
a vzdelávaní
modernej
generácie
učiteľov X

Univerzita tretieho veku

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu
za rok 2014

Projekt je zameraný na vytvorenie aktuálnych
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 a predškolská a elementárna
pedagogika sociálne znevýhodnených skupín.
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, ako aj predškolskej
a elementárnej
pedagogiky
sociálne
znevýhodnených skupín.
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.

5.3 Riešené projekty
Zahraničné výskumné
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Grantová
agentúra

Číslo
projektu

EDUCARIO sp.
z o.o., Łódź

Názov
projektu

1/09/KP/2011

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

Hlavný riešiteľ

Ing. Edita
Tarajčáková,
PhD.

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2014

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2009
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

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.

-

2012-2015

3600

Domáce výskumné

Názov programu/
identifikačné číslo

Názov projektu

Vedúci projektu

Pracovisko
vedúceho
projektu

Grantová organizácia/
podporujúca inštitúcia

Doba trvania

FLP/28.10/14

Skúmanie psychosociálnych a
právnych aspektov násilia v súčasnej
rodine.

Gažiová, Mária,
doc. PhDr., PhD.

Inštitút J. Páleša

Fond Ladislava Pyrkera,
n.f.

2013-2015

Grantová
agentúra

KEGA

Číslo
projektu

035UK4/2013

Názov
projektu

Model
uplatnenia
školskej
liečebnej
pedagogiky pri
podpore
inkluzívnej
klímy
v materskej
a základnej
škole

Hlavný riešiteľ

Mgr. Pavol
Janoško, PhD.

Spoluriešiteľka:
(PaedDr. Anna
Skokanová, PhD.)

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2014

1) Realizácia medzinárodnej vedecko-odbornej diskusie s
názvom „Okrúhly stôl k inklúzií“, ktorá sa uskutočnila dňa
19. 4. 2012 v Bratislave, v spolupráci so zahraničným
partnerom (IGhB – Internationale Gesellschaft der
heilpädagogischen Fach- und Berufsverbände) a PROLP
Asociáciou liečebných pedagógov. Na diskusii sa zúčastnilo
27 odborníkov, z toho 9 zahraničných hostí (zástupcov
exekutívneho výboru IGhB z Nemecka, Holandska,
Luxemburska, Švajčiarska), ktorí diskutovali na tému
realizácie inkluzívnej edukácie v jednotlivých krajinách
Európskej únie.
2) Publikovanie
vedecko-odborných
príspevkov
jednotlivých členov riešiteľského kolektívu.
3) Spoluorganizácia vedecko-odborných konferencií:
- Konferencia s názvom: Európska iniciatíva za
kompetentnosť vo včasnej intervencii. Medzinárodná
vedecko-odborná konferencia sa uskutočnila 6.9.2013 v
Bratislave v rámci ukončenia európskeho projektu ECI 2.0.
Early Childhood Intervention – European Competence
Initiative (www.early-intervention.eu). V dňoch 15.17.7.2013 sa v rámci projektu konal tréningový program s
názvom "Current European Initiatives in Early Childhood
Intervention (Mgr. Pavol Janoško, PhD., prof. PhDr. Marta
Horňáková, PhD.)

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2014
v EUR

3 386 Eur

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

2013 - 2014

2013 – 2050 h
2014 – 2400 h

GAPF
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2014
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Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2014

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Projekt je zameraný na popularizáciu environmentálnej
výchovy na pedagogických fakultách, predovšetkým
v študijných programoch, ktoré pripravujú učiteľov na
výchovu mladej generácie. Riešiteľský tím spracuje teoretické
východiská environmentálnej výchovy, navrhne samostatný
učebný predmet, ktorý bude zavádzať do praxe na
pedagogických fakultách na Slovensku aj v zahraničí

2013-2014

2200

Projekt nadväzuje na grant GAPF č. 6A/05/2012 „Podpora
medzinárodnej spolupráce v oblasti špeciálnej, sociálnej,
liečebnej, predškolskej a elementárnej pedagogiky“, 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.

2013-2014

2400

Ing. Ladislav Gaži

GAPF

3/03/2013

Environmentálna
výchova v študijných
odboroch „predškolská a
elementárna pedagogika“
a „špeciálna pedagogika“

Spoluriešitelia: doc.
PaedDr. Beáta
Akimjaková, PhD.,
doc. PhDr. Ľudmila
Krajčíriková, PhD.,
PaedDr. Ivana
Rochovská, PhD.
doc. PhDr. Mária
Gažiová, PhD.

GAPF

6A/02/2013

Medzinárodná
spolupráca v špeciálnej,
sociálnej,
liečebnej,
predškolskej
a
elementárnej pedagogike

Spoluriešitelia: doc.
PaedDr. Beáta
Akimjaková, PhD.,
doc. PhDr. Ľudmila
Krajčíriková, PhD.,
PaedDr. Ivana
Rochovská, PhD.

VI. Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu
V roku 2014 nebol ukončený žiaden kvalifikačný rast pracovníkov katedry.
VII. Zamestnanci na katedre
V roku 2014 katedra prijala na mobilitu pedagógov z Poľska a Českej republiky.
Prehľad mobilít je uvedený v tabuľkách
Učiteľská mobilita zo zahraničia 2014
Teacher mobility from abroad
Pracovisko
PF KU

Účastník
mobility

Program

Trvanie
mobility

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

prof. dr hab.Piotr
Mazur

AGMA
Mobilita

16. - 17.1.2014

Państwa Wyźsza Szkoła Zawodowa w
Chełmie

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

Ernest Nowak

Erasmus

11. - 13.2.2014

Świętokrzyska Szkola Wyźsza Kielce PL
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Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

doc. Mgr. Eva
Zezulková, PhD.

Erasmus

10. - 14.2.2014

Ostravská Univerzita v Ostrave ČR

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

PhDr. et PhDr.
Martin Kaleja,
PhD.

Erasmus

10. - 14.2.2014

Ostravská Univerzita v Ostrave ČR

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

Mgr.
Iwona
Durek-Sypek

AGMA
Mobilita

13. - 15.2.2014

Zespół Szkół Specjalnych nr. 4 Poland

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

Mgr.
Lorenc

AGMA
Mobilita

13. - 15.2.2014

Zespół Szkół Specjalnych nr. 4 Poland

Adam
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Vysielajúca univerzita

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

Mgr.
Bartosz
Weremko

AGMA
Mobilita

13. - 15.2.2014

Zespół Szkół Specjalnych nr. 4 Poland

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

Mgr. Ewa Gawlik

AGMA
Mobilita

13. - 15.2.2014

Zespół Szkół Specjalnych nr. 4 Poland

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

Mgr.
Jadwiga
Furman

AGMA
Mobilita

13. - 15.2.2014

Zespół Szkół Specjalnych nr. 4 Poland

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

ICLic.PaedDr.
Mgr. Michal
PodzimekTh.D

AGMA
Mobilita

24. - 25.2.2014

Technická univerzita v Liberci

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

prof. Jan Zimny

Mobility
Erasmus

31.3. - 2.4.2014

Świętokrzyska Szkoła Wyźsa w Kielcach –
Kielce Poland

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

prof. UP dr. hab.
Norbert Pikula

Mobility
Erasmus

07. - 09.04.2014

Świętokrzyska Szkoła Wyźsa w Kielcach –
Kielce Poland

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

prof. Edward
Jarmoch

Mobility
Erazmus

28.05. - 1.6.2014

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

prof. dr hab.Piotr
Mazur

AGMA
Mobilita

22. - 26.9.2014

Państwa Wyźsza Szkoła Zawodowa w
Chełmie

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

dr. Beata
Komorowska

AGMA
Mobilita

22. - 26.9.2014

Państwa Wyźsza Szkoła Zawodowa w
Chełmie

Siedlce University of Natural Sciences and
Humanities

Katedra organizovala mobility študentov doktorandského štúdia z odboru Sociálna
práca do zahraničia:
Študentská mobilita do zahraničia
Student mobility abroad
Pracovisko
PF KU
Katedra špeciálnej
pedagogiky
a pedagogiky mentálne
postihnutých
Katedra špeciálnej
pedagogiky
a pedagogiky mentálne
postihnutých
Katedra špeciálnej
pedagogiky
a pedagogiky mentálne
postihnutých
Katedra špeciálnej
pedagogiky
a pedagogiky mentálne
postihnutých

Účastník mobility

Program

Trvanie
mobility

Mgr. Ľubomír
Krajčírik

AGMA
mobilita stáž

26. - 28.2.2014

Państwa Wysza Szkoła Zawodowa w
Chełmie

PhDr. Mária
Oravcová

Mobilita za
účelom stáže

26. - 28.2.2014

Panstwowa Wyzsya Szkola zawodowa
w Chelmie

PhDr. Marta
Oravcová

AGMA
mobilita

26. - 28.2.2014

Państwa Wysza Szkoła Zawodowa w
Chełmie

04. - 05.03.2014

Państwowa Wyźsza Szkoła Zawodowa w
Chełmie

PaedDr. Marta
Oravcová

AGMA
mobilita stáž
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Prijímajúca univerzita

Katedra špeciálnej
pedagogiky
a pedagogiky mentálne
postihnutých
Katedra špeciálnej
pedagogiky
a pedagogiky mentálne
postihnutých
Katedra špeciálnej
pedagogiky
a pedagogiky mentálne
postihnutých

PaedDr. Marta
Oravcová

PaedDr. Mária
Oravcová

AGMA
MOBILITA
stáž

08. - 10.03.2014

Siedlce University of Natural Sciences and
Humanities

08. - 10. 03.
2014

Siedlce University of Natural Sciences and
Humanities

AGMA
mobilita stáž

Mgr. Ľubomír
Krajčírik

AGMA
mobilita
prednáška

08. - 10.3.2014

Siedlce University of Natural Sciences and
Humanities

Katedra špeciálnej
pedagogiky
a pedagogiky mentálne
postihnutých

PaedDr. Marta
Oravcová

AGMA
mobilita
konzultácie
a vedenie
semináru

02. - 04.05.2014

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk
Społecznych w Łodzi, Instytut Studiów
Edukacyjnych

Katedra špeciálnej
pedagogiky
a pedagogiky mentálne
postihnutých

PaedDr. Mária
Oravcová

AGMA
mobilita
konzultácie
a vedenie
semináru

02. - 04.05.2014

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk
Społecznych w Łodzi, Instytut Studiów
Edukacyjnych

Katedra špeciálnej
pedagogiky
a pedagogiky mentálne
postihnutých

Mgr. Ľubomír
Krajčírik

AGMA
mobilita
konzultácie
a vedenie
semináru

02. - 04.05.2014

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk
Społecznych w Łodzi, Instytut Studiów
Edukacyjnych

Katedra špeciálnej
pedagogiky
a pedagogiky mentálne
postihnutých

Mgr. Miriama
Pačnárová

AGMA
mobility za
účelom stáže

01. - 04.10.2014

Państwowa Wyźsza Szkoła Zawodowa w
Chełmie

Katedra organizovala mobility študentov bakalárskeho štúdia do zahraničia:
Študentská mobilita do zahraničia
Student mobility abroad
Pracovisko
PF KU

Účastník
mobility

Program

Trvanie
mobility

Prijímajúca univerzita

Katedra špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých

Budzová
Jozefína,

mobilita za
účelom štúdia

Letný semester
2013/2014

Univerzita Hradec Králové

Katedra špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých

Rumanová
Zdenka

mobilita za
účelom štúdia

Letný semester
2013/2014

Univerzita Hradec Králové

Katedra špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých

Veselovský Ján

mobilita za
účelom štúdia

Katedra špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých

Bugajová
Veronika

mobilita za
účelom štúdia

Katedra špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých

Kalnická Barbora

mobilita za
účelom štúdia
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Zimný semester
2014/2015

Univerzita Palackého v Olomouci, TF

Zimný semester
2014/2015

Univerzita Hradec Králové

Zimný semester
2014/2015

Univerzita Hradec Králové

Katedra špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky
mentálne postihnutých

Smikalová
Nikola

mobilita za
účelom štúdia

Zimný semester
2014/2015

Univerzita Hradec Králové

VIII. 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:
-

Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých,

-

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených
skupín,

-

Katedra liečebnej pedagogiky,

-

Katedra reštaurovania.

Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých odborne
a organizačne zabezpečuje študijný program špeciálna pedagogika a pedagogika
mentálne postihnutých (garantuje doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU)
v spolupráci s ďalšími pedagogickými katedrami na detašovanom pracovisku PF KU
v Levoči.
Katedra 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. Historickodokumentačnú 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 Inštitútu Juraja Páleša v Levoči
naďalej plánuje organizovať medzinárodné vedecké podujatia, a rovnako sa zapájať
13

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.
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IX. Prílohy
Príloha 1 Prehľad publikačnej činnosti zamestnancov Katedry špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých 2014

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

ADD,
BDD

2

0

0

0

0

CDC,
Ostatné Spolu
CDD

0

1

3

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané
v zahraničných vydavateľstvách (1)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
SKOKANOVÁ, A. 2014. Empirické zistenia v oblasti rozvíjania komunikačných
kompetencií žiaka s mentálnym postihnutím. In: Disputationes scientificae
Universitatis catolicae in Ružomberok. Ružomberok, 2014, č. 3, ISSN 1335-9185.
ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané
v zahraničných vydavateľstvách (1)
SKOKANOVÁ, A.: The most common behavioral disorders of adolescent girls in the
re-education centers in Slovakia . In: Revue internationale des sciences humaines et
naturelles. Fribourg: Sciences, éducation, cultures, traditions, č. 2/14, 2014. ISSN 22352007.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)
SKOKANOVÁ A. 2014. Asistent pedagóga ako participient na rozvíjaní
kongnitívnych funkcií rómskych žiakov. Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie In. Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie. Ružomberok : Verbum. 2014.
S. 253-271. ISBN 978-80-561-0176-6.
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Príloha 2: Prehľad ocenení zamestnancov Katedry špeciálnej pedagogiky
a pedagogiky mentálne postihnutých za rok 2014
(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)

Ostatné prednášky
Kategória
publikačnej
Autor
činnosti

Názov projektu/konferencie
(názov príspevku)

Miesto
Termín
uskutočnenia uskutočnia

Inkluzívna klíma ako výzva
a poslanie
Anna
(Asistent pedagóga ako
AFD
Levoča
10.10.2014
Skokanová
participient na rozvíjaní
kongnitívnych funkcií rómskych
žiakov)
* 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

Miesto

Dátum

Anna Skokanová

Inkluzívna klíma ako výzva
a poslanie

Levoča

10.10.2014

Anna Skokanová

Edukacja zdrowotna v szkole

Stalowa
Wola

12.12.2014

