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II. Základné informácie o katedre KU:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej
a elementárnej pedagogiky
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,
Tel., fax, email
Vedúci katedry: PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
zástupca vedúceho katedry: PaedDr. Mária Vargová, PhD.
Tajomník: PaedDr. Beáta Murinová, PhD, sr. Ľudmila, CJ
sekretariát katedry: Viera Kleinová
Štruktúra funkčných miest:
profesor:
prof. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. (do 30.6.2017)
docent:
doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD. M. A.
doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
doc. PhDr. Katarína Žilková, CSc. (do 30.6.2017)
odborný asistent:
Mgr. Jozef Benyak, PhD.
RNDr. Janka Kopáčová, CSc.
PaedDr. Mária Karasová, PhD.
Mgr. Silvia Kaščáková, PhD.
PaedDr. Janka Mastišová, PhD.
PaedDr. Beáta Murinová, PhD, sr. Ľudmila, CJ
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
PaedDr. Mária Vargová, PhD.
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.

III.Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok
Každoročne sa Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky podieľa na organizovaní
mnohých aktivít a podujatí pre študentov i verejnosť zameraných na oblasť predprimárneho
a primárneho vzdelávania. K najvýznamnejším podujatiam organizovaných katedrou za rok
2017 patria:
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Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou
Cez hru k poznaniu 3, Deň detí,, PF KU V Ružomberku, 1.6.2017.
Na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky sa uskutočnilo už po tretíkrát podujatie s názvom
Cez hru k poznaniu s podnázvom Deň detí. Cieľom podujatia bolo pripraviť pre deti primárneho
vzdelávania aktivity zameraná na športové, komunikačné, matematická a dramatické činnosti.
Prebiehalo v štyroch tvorivých dielňach: Miesto, kde bývam, Tvorivé kreslenie, Počítam hravo,
Slovenčina zábavne.
Detská univerzita 2017, júl 2017,
Je zameraná na žiakov základných škôl od 8 do 14 rokov. Organizáciu Detskej univerzity zabezpečila
Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, ale do samotnej realizácie sa
zapojili aj Filozofická fakulta a Fakulta zdravotníctva.
Cieľom Detskej univerzity 2017 bolo poskytnúť deťom kvalitnú a primeranú alternatívu na trávenie
voľného prázdninového času. Aktivity Detskej univerzity boli zamerané na motto – Dobrodružná cesta
za poznaním.
Obsah: prednášky a workshopy z biológie, informatiky, geografie, sociálnej práce, náboženstva,
žurnalistiky, zdravotníctva, nemeckého jazyka, filozofie atď.
Deti navštívili priamo v aule univerzity divadelné predstavenia Divadla Portál a Divadla na Doske. V
rámci programu si pozreli historický šerm, zúčastnili sa na interaktívnom koncerte s biblickými
piesňami s názvom Zázrakovanie a zasúťažili si s redaktormi z Rádia Lumen. Detská univerzita bola
ukončená konferenciou a slávnostnou promóciou. V programe bol zaradený aj duchovný program.
Detská univerzita sa otvorila vďaka podpore samotnej univerzity a Grantovej agentúry Pedagogickej
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ďalšími sponzormi boli – vydavateľstvo FACE – fórum
alternatívnej kultúry a vzdelávania, internetové kníhkupectvo Martinus.sk a vydavateľstvo Modrý Peter.
Koordinátorka Detskej univerzity: Mgr. Silvia Kaščáková, PhD.
Web: du.ku.sk
Perspektívy a tendencie v dimenziách predprimárneho a primárneho vzdelávania, PF KU
V Ružomberku, KPEP, 20. 10. 2017.
Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo poskytnúť široký priestor na odborný diskurz o
teoretických a praktických aspektoch z oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania.
Konferencia bola zameraná na prezentovanie perspektív, tendencií a najnovších výsledkov výskumu z
rôznych oblastí predprimárneho a primárneho vzdelávania. Vzájomné rozhovory, diskusie a odborný
diskurz z oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania boli prospešné pre vzájomnú výmenu
skúseností a nadviazanie novej spolupráce s odborníkmi v tejto oblasti.
Obrázky z mesta, 3. ročník výtvarníckej prezentácie, PF KU V Ružomberku, 14.11.2017.
Prezentácia výtvarných prác detí materských škôl bola organizovaná pri príležitosti Dňa materských
škôl na Slovensku, ktorý bol 4. novembra. Výtvarnej prezentácie v priestoroch Knižnice KU sa zúčastnili
deti do šesť rokov. Zapojili sa materské školy najmä z Ružomberka a okolia, ale aj z Oravy,
z východného Slovenska a jedna materská škola z Poľska. Deti mali kresliť miesto, ktoré majú
najradšej. Organizačná spolupráca PaedDr. Mária Vargová, PhD., PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.,
PaedDr. Jana Mastišová, PhD.
Poviem Ti básničku, 2. ročník recitačnej prezentácie, PF KU V Ružomberku, 21.11.2017.
Prezentácia prednesu detí materských škôl bola organizovaná pri príležitosti Dňa materských škôl na
Slovensku, ktorý je 4. novembra. Zúčastnilo sa 25 detí z materských škôl z Ružomberka a jeho okolia.
Organizačná spolupráca PaedDr. Mária Vargová, PhD., PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD., PaedDr.
Jana Mastišová, PhD.
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Celoslovenská literárna súťaž „Slávme to spoločne 2017“, november 2017.
Literárna súťaž v tvorbe poézie doplnená seminárom s odbornou porotou: doc. Mgr. et Mgr. Ján
Gavura, PhD., básnik, prekladateľ, editor, vydavateľ, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg
(Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove), Juraj Kuniak, básnik, prekladateľ, vydavateľ
(Skalná ruža), Mgr. Jana Juhásová, PhD., literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička, Vít Slíva,
básnik (Česká republika) a Mgr. Silvia Kaščáková, PhD.
Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore Grantovej agentúry Pedagogickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku a sponzora vydavateľstva Skalná ruža.
Súčasťou slávnostného vyhodnotenia súťaže bolo medzinárodné podujatie Poetry Quartet – autorský
recitál básnikov: Vít Slíva (Česká republika), Petr Hruška (Česká republika), Ján Gavura (Slovensko)
a Juraj Kuniak (Slovensko).
Rodina a škola ako dôležité determinanty mediálnej výchovy detí mladšieho školského veku, PF
KU Ružomberok , 27.11.2017,
Cieľom konferencie bolo poskytnúť široký priestor na odborný diskurz o teoretických a praktických
aspektoch z oblasti mediálnej výchovy v kontexte primárneho vzdelávania. Konferencia bola
orientovaná na prezentáciu hlavných zistení realizovaného výskumu v rámci projektu VEGA, ktorý
bol zameraný na skúmanie pôsobenia masmédií na osobnosť žiaka mladšieho školského veku.
Zároveň predstavil možnosti skvalitnenia realizácie mediálnej výchovy v primárnom vzdelávaní.
Mikulášske divadlo pre deti MŠ, PF KU Ružomberok, 6.12.2017,
Prezentácia výstupov študentov Predškolskej a elementárnej pedagogiky v rámci predmetu Tvorivá
dramatika

Účasť katedry na podujatí
Stimulácia exekutívneho a kognitívneho fungovania slabo prospievajúceho žiaka, Prešov, PF PU,
23. 1. 2017.
Medzinárodný vedecký seminár sa uskutočnil v rámci riešenia projektu APVV-15-0273, ktorého
zámerom je, vychádzajúc zo súčasných poznatkov kognitívnych a pedagogických vied, vyvinúť a
experimentálne overiť programy na stimuláciu exekutívnych funkcií slaboprospievajúceho žiaka (na
konci 1. stupňa školskej dochádzky). Na základe kognitívnej analýzy úloh z oblasti kurikula
matematiky a slovenského jazyka, zohľadňujúc potenciál úloh pre použitie na stimuláciu
exekutívnych funkcií žiaka, budú vytvorené kognitívne stimulačné programy v doméne matematika a
slovenský jazyk. Seminár riešil problematiku slabo prospievajúcich žiakov, skúmaním aspektov
diagnostiky a stimulácie kognície, testami matematických a jazykových schopností, stimulačným
potenciálom matematiky a slovenského jazyka a normami pre žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia.
VARGOVÁ, M., MASTIŠOVÁ, J.: Vybrané metódy diagnostiky u žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia
MURINOVÁ, B.
Dotyk krásy 2017 – Odborný umelecký seminár , Banská Štiavnica, 24. – 26.03. 2017
Podujatie tvoria prednášky k príslušnej téme z teórie a dejín umenia, tematická práca v tvorivých
dielňach pod vedením profesionálnych umelcov (napr. maľba, hlina, hudba, literatúra, fotografia,
film), spoločné zdieľanie tvorby, výstavy, prezentácie, koncert i duchovný program.
Podujatie je určené pre širokú verejnosť, ale najmä pre vysokoškolských študentov.
Organizátorom podujatia sú Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy a Rehoľa
Dominikánov na Slovensku. Na podujatí sa zúčastnili študenti Katedry predškolskej a elementárnej
pedagogiky PF KU.
Tvorivú dielňu zameranú na literárnu tvorbu viedla lektorka Mgr. Silvia Kaščáková, PhD.
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Metodický seminár pre školských špeciálnych pedagógov a školských psychológov základných a
stredných škôl okresu Ružomberok, 28.03.2017.
Cieľom seminára bolo predstaviť špeciálnym pedagógom a psychológom základných a stredných škôl
predviesť inovatívne metódy na rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní, prednášku si
pripravila PaedDr. JANA MASTIŠOVÁ, PhD. Seminár organizovalo Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie I. Houdeka 2351, 034 01 Ružomberok.
Prednáška na stretnutí riaditeľov materských škôl okresu Ružomberok „Inovatívne metódy na
rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.“ Organizátorom stretnutia bol Školský úrad Likavka, uvedená
prednáška sa konala dňa 12. apríla 2017 a prednášku si pripravila PaedDr. JANA MASTIŠOVÁ, PhD.
Medzinárodná vedecká konferencia Deti v sieti 2017: sociálne, právne a medicínske dôsledky
emočného zneužívania detí, Bratislava, 4.5.2017
Konferencia, ktorá súvisela s nami skúmanou problematikou nám poskytla príležitosť prezentovania
čiastočných výsledkov výskumu, ktorý sme realizovali v rámci projektu VEGA 1/0913/15.
KARASOVÁ, M.- UHRINOVÁ, M.: The Space for Media Education in the Context of Primary Education
Medzinárodná
konferencia
XV
MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA
NAUKOWA:
ORIENTACJE I PRZEDSIĘWZIĘCIA W EDUKACJI, Chlewiska, 23.-25.05.2017. Medzinárodná
konferencia zameraná na edukačné aspekty v školskom prostredí.
VARGOVÁ, M. - MASTIŠOVÁ, J.: The importance of media education in pupils from a socially disadvantaged
environment in primary education
Elektronická konferencia s medzinárodnou účasťou Kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne umelecké vzdelávanie, Katedra výtvarnej kultúry PF UMB v Banskej Bystrici 1.- 30.6.2017
CHANASOVÁ, Z.: Význam narácie v dramatickej a literárnej výchove v predprimárnom a primárnom
vzdelávaní
ZENTKO, J.: Múzea zamerané na dedičstvo národopisného charakteru a ich edukačný potenciál.
ZENTKO, J.: Využitie multiaspektovej analýzy fotografie vo výtvarnej výchove v primárnom stupni
vzdelávania
Medzinárodná vedecká konferencia The International Conference Education, Reflection,
Development (ERD), Cluj-Napoca, Rumunsko, 7.- 8. 7. 2017
Interdisciplinárna medzinárodná vedecká konferencia. Organizátor konferencie bola Universitatea
Babeș-Bolyai, Department of Educational Sciences. Cieľom konferencie bolo podporiť spoluprácu
medzi akademikmi a odborníkmi z oblasti vzdelávania, poskytnúť príležitosti pre akademických
pracovníkov a odborníkov z rôznych oblastí vzdelávania a medziodborových záujmov, preklenúť
medzery v oblasti vedomostí v ich oblastiach záujmu a zdieľať výsledky rôznych vedeckých
výskumov vo vzdelávaní.
MACKO, J.- HRKĽOVÁ, G.- BLAHÚTOVÁ, D.- UHRINOVÁ, M.: Selected aspects focused on the castor
bean tick in the context of primary and secondary education
Medzinárodná vedecká konferencia Identitet i različitost u odgoju i obrazovanju/Identity and
Diversity in Upbringing and Education, University of Zadar, Zadar (Chorvátsko), 21. – 23.09.2017.
Medzinárodná vedecká konferencia bola zameraná na predškolskú a školskú edukáciu. Organizátor:
University of Zadar, Department of Teacher and Preschool Teacher Education, Zadar.
MACKO, J.- BLAHÚTOVÁ, D.- UHRINOVÁ, M.: A walk as an important factor for development of
student´s environmental literacy
VARGOVÁ, M. - KARASOVÁ, M.: Multicultural Education in the Context of Media Education in Primary
Education
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Noc výskumníkov, Bratislava, 29. 9. 2017 (9,00 – 24,00 hod.)
Názov: Vyrobím si, hrám sa, učím sa
Prezentácia výsledkov výskumu (OPTIMAT_APVV 15-0378), ktorého cieľom je prispôsobiť výučbové
materiály v oblasti matematiky schopnostiam, záujmom a potrebám žiakov primárneho vzdelávania.
Návštevníci sa môžu hravou formou naučiť niečo nové z matematiky vlastnoručne vyrobenými
jednoduchými pomôckami alebo virtuálnymi pomôckami. Prezentácia je určená žiakom a učiteľom
primárneho vzdelávania, rodičom a ďalším záujemcom.
KOPÁČOVÁ, J.
Medzinárodná vedecká konferencia The Future of Humanities, Education and Creative Industries :
3rd International Conference on Education, Culture and Identity, 12.-13.10. 2017, Sarajevo (Bosnia
and Herzegovina).
Organizátor konferencie International University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
Interdisciplinárna medzinárodná konferencia bola venovaná súčasným
vzdelávaciím,
psychologickým, sociálnym a kultúrnym problémom týkajúcim sa vzdelávania, kultúry a identity.
MACKO, J. - BLAHÚTOVÁ, D. - UHRINOVÁ, M.: Research Activities in Education of Natural Science in
Slovakia.
ZENTKO, J.: The lmplementation of Mulli-aspect Analysis of Visual Anthropology in Formal and Nonfiormal
Primary Education in Slovakia.
Vedecká konferencia Súčasnosť a perspektívy edukácie II, PF KU v Ružomberku , 18.10.2017
Obsahom konferencie bolo reflektovanie aktuálneho diania v našom školstve a v príprave budúcich
učiteľov. Nadviazanie na diskusie, ktoré sú v súčasnosti mimoriadne aktuálne a „živé“. Hlavným
cieľom bolo zamyslieť sa nad aktuálnymi úlohami a poskytnúť námety na skvalitňovanie edukácie.
JUSZCZYK, S.: Media cyfrowe we współczesnej edukacji – szanse i zagrożenia dla procesu wychowania i
uczenia się
UHRINOVÁ, M.: Vzájomná súčinnosť rodičov a učiteľov v oblasti mediálnej výchovy detí mladšieho školského
veku
VARGOVÁ, M.: Obsahová integrácia kultúrnych prvkov do edukačného procesu
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Ars et Educatio IV., PF KU Ružomberok, 21.-22.
11.2017.
Konferenciu zorganizovala Katedra hudby, Katedra výtvarnej výchovy a Katedra predškolskej a
elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na konferencii s
medzinárodnou účasťou vystúpili v sekcii umenie v predprimárnom a primárnom vzdelávaní v
priebehu dvoch konferenčných dní pozvaní účastníci, vedecko-pedagogickí pracovníci a učitelia.
Sprievodnou akciou boli tvorivé dielne (hudobné, výtvarné) korešpondujúce s tematickým
zameraním konferencie, ktoré viedli pozvaní odborníci.
CHANASOVÁ, Z.: Storočnica detských časopisov - umelecké presahy
Medzinárodná vedecká konferencia III Konferencja Naukowa „Zróżnicowanie podejść
metodologicznych w naukach pedagogicznych”, Katowice (Poľsko), 7.- 8.12.2017.
Konferencia bola zameraná na výskumné metódy a metodológiu. Boli na nej odprezentované
výsledky výskumu VEGA 1/0913/15.
JUSZCZYK, S.: Internet jako przestrzeń badawcza w naukach społecznych
CHANASOVÁ, Z.: The problem of borders delineation for the use
KARASOVÁ, M.: Computer games in the life of a younger school age children
KOSTELANSKÝ, A.: Media competences of the teacher as a condition for improving the quality of media
education of pupils
UHRINOVÁ, M.: Developing the competences of parents and teachers in the field of media education
VARGOVÁ, M.: Watching television by younger school age children
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IV. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
Katedra zabezpečuje výučbu predmetov z odboru:
• Predškolská a elementárna pedagogika
Absolvent ovláda odborný obsah výchovných (hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná
výchova, literárna a dramatická výchova) a vzdelávacích disciplín (slovenský jazyk a
matematika), ako aj disciplín pre špecifickú oblasť ľudského poznania. S týmito
vedomosťami dokáže aktívne pracovať a využívať ich. Je spôsobilý celoživotne si rozširovať
vedomosti a zručnosti vo svojej špecializácii. Má primerané poznatky z metód výskumu a
vývoja predškolskej a mimoškolskej didaktiky.
• Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Absolvent študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie sa dôkladne sa
orientuje v širších filozofických, sociálnych a politických súvislostiach výchovného procesu.
Je schopný kriticky hodnotiť a narábať s teoretickým zázemím primárnej pedagogiky. Je
dobre zorientovaný v obsahoch základného vzdelávania a dokáže ich efektívne
transformovať pre didaktické účely. Ovláda aktuálne teoretické modely výchovy, socializácie
a akulturácie človeka a z nich vie odvodzovať pedagogické koncepcie, najmä koncepcie
rozvoja kultúrnej gramotnosti (napr. jazykovej, literárnej a pod.), ktoré môžu byť predmetom
zabezpečovania ďalšieho vzdelávania pedagógov.

5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku zabezpečuje výučbu predmetov z odboru: Predškolská a elementárna
pedagogika a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Úlohou pracoviska odboru
Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) je projektovať výchovné a vzdelávacie
prostredie v inštitúciách predškolskej výchovy a v zariadeniach školských klubov, centrách
voľného času a pod., ktoré sú zamerané na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času
detí mladšieho školského veku.
Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Predškolská a elementárna
pedagogika (Mgr.) sú spôsobilí byť učiteľmi na úrovni primárneho vzdelávania, schopní
organizačne a metodicky viesť inštitúcie predškolskej a mimoškolskej výchovy detí
príslušného veku, ako aj pracovať v sektore vzdelávania ľudí s kultúrnym hendikepom.
Poskytuje možnosti na vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce v
študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.
Katedra sa zameriava aj na praktickú formáciu študentov a vedie ich ku kompetencii
reflektovať problémy súčasnej spoločnosti, hľadať ich význam, zmysel a schopnosť
primerane odborne argumentovať. Činnosť katedry sa sústreďuje okrem iného aj na odbornú
pomoc pri príprave učebníc a učebných pomôcok. Katedra nadviazala spoluprácu so
školskými diecéznymi úradmi, ako aj inými strediskami pedagogickej vedy na Slovensku i v
zahraničí, najmä v Poľskej republike, Českej republike, Nemecku a Rakúsku.

5.2 Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na národnej, či
medzinárodnej úrovni (aktívna účasť na významnom podujatí za vysokú školu,
umiestnenie v rámci súťaže vysokoškolákov, a pod.).
5.3 Komentované ocenenia študentov v rámci katedry, inštitútu, ústavu.
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Viaceré študentky z KPEP získali ocenenie v celoslovenskej literárnej súťaži: „Slávme to
spoločne 2017“, ktorá sa týka oblasti vlastnej literárnej tvorby – poézie. Vyhlasovateľ súťaže
bola PF KU.
3. miesto: Lívia Čekanová (študentka Mgr. štúdia)
Čestné uznania: Štefánia Kušnírová (študentka Mgr. štúdia), Michaela Ľubová (študentka
Mgr. štúdia), Elizabet Sapančíková (študentka Bc. štúdia).

V. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania





Katedra prostredníctvom svojich aktivít poskytuje ďalšie vzdelávanie pedagogickým
pracovníkom v cvičných materských školách, školských kluboch, centrách voľného času
a učiteľom pre primárne vzdelávanie pre skvalitnenie pedagogickej praxe študentov.
Poskytuje možnosti na vykonanie rigoróznej skúšky a obhajobu rigoróznej práce v
študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.
Katedra aktívne spolupracuje s Centrom celoživotného vzdelávania pri zabezpečovaní
vzdelávacích aktivít pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských
zariadení.

VI. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry
Publikačná činnosť členov katedry v roku 2017:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
JUSZCZYK, S. – KARASOVÁ, M. – KOŽUCHOVÁ, M.- KOSTELANSKÝ, A. –
CHANASOVÁ, Z. – UHRINOVÁ, M. – VARGOVÁ, M.: Analýza súčasného stavu mediálnej
výchovy u detí mladšieho školského veku. Ružomberok : VERBUM, 2017. 264 s. ISBN 978-80-5610507-8.
KOSTELANSKÝ, A.: Poznávame tajomstvá Božieho kráľovstva. Ružomberok : VERBUM, 2017.
113 s. ISBN 978-80-561-0467-5.
KOSTELANSKÝ, A.: Žijeme ako Božie deti. Ružomberok : VERBUM, 2017. 107 s. ISBN 978-80561-0436-1.
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
CHANASOVÁ, Z.: Spirituálny rozmer bábky. In Liečebná pedagogika V. Bábka ako artefakt v
procese výchovy, terapie a spirituality; Barbora Kováčová (ed.) [1. vyd.]. - Ružomberok :
Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017. - ISBN 978-80-561-04743, s. 96-116. [1,12 AH]
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
CHANASOVÁ, Z.-VARGOVÁ, M.: Naratívny prístup rómskej literárnej tvorbe pre deti. In
Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok. - ISSN 13362232, Roč. 16, č. 1 (2017), s. 200-206.
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CHANASOVÁ, Z.-ZENTKO, J.: Bábková tvorba a scénický systém v dramatickej výchove
pre deti. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok. ISSN 1336-2232, Roč. 16, č. 2 (2017), s. 143-150.
KARASOVÁ, M.: Aktuálne otázky súvisiace s efektivitou využívania IKT v primárnom a
predprimárnom vzdelávaní. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae: Universitas Catholica
Ružomberok. ISSN 1336-2232, roč. 16, č. 1 (2017), s. 225 – 230.
KOŽUCHOVÁ, M. - UHRINOVÁ, M.: Adaptačné problémy začínajúcich učiteľov 1. stupňa
ZŠ. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok. - ISSN
1336-2232, Roč. 16, č. 1 (2017), s. 38-47.
VARGOVÁ, M. - UHRINOVÁ, M.: Vybrané kultúrne aspekty v predprimárnej edukácii.
In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok. - ISSN 13362232, Roč. 16, č. 2 (2017), s. 134-142.
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of
Science alebo SCOPUS
JUSZCZYK, S. – KARASOVÁ, M. – KOSTELANSKÝ, A. – CHANASOVÁ, Z. – UHRINOVÁ,
M. – VARGOVÁ, M.: Family as One of the Key Determinans of Media Education of Young
School-age Children. In The New Educational Review. ISSN 1732-6729, roč. 50, č. 4 (2017), s. 94
– 108.
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
VARGOVÁ, M. - MASTIŠOVÁ, J.: The importance of media education in pupils from a
socially disadvantaged environment in primary education. In Orientacje I przedsięwzięcia w
edukacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Siedlce : AKKA, 2017. s. 166 – 173, ISBN
978-83-948104-0-5.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
BLAHÚTOVÁ, D. - UHRINOVÁ, M.: Healthy nutrition with emphasis on the content of
polyphenolic substances in small berry fruit. In QUAERE 2017 : recenzovaný sborník
příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných
asistentů : roč. VII : 26.-30. června 2017, Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové :
Magnanimitas, 2017. ISBN 978-80-87952-20-7, CD-ROM, p. 415-423.
KOPÁČOVÁ, J.-ŽILKOVÁ, K.: Pyramid or triangle - isn`t it one and the same? (a case study).
In SEMT `17 : Equity and diversity in elementary mathematics education [elektronický zdroj]. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. - ISBN 978-80-7290-955-1. - S. 272-281.
ŽILKOVÁ, K.-KOPÁČOVÁ, J.-RYBANSKÝ, Ľ.: Similarities and differences in identification
of rectangles of fourth-grade pupils. In SEMT `17 : Equity and diversity in elementary
mathematics education [elektronický zdroj]. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta,
2017. - ISBN 978-80-7290-955-1. - S. 466-475.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
BENYAK, J.: Perspektívy informačnej výchovy v primárnom vzdelávaní. In Tendencie
v dimenziách predprimárneho a primárneho vzdelávania / eds. Miriam Uhrinová, Jozef Benyak.
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Ružomberok : Verbum- vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017. ISBN 97880-561-0490-3, CD-ROM, s. 85 – 95.
JUSZCZYK, S.: Media cyfrowe w czasie wolnym i edukacji ucznia wczesnoszkolnego. In
Tendencie v dimenziách predprimárneho a primárneho vzdelávania / eds. Miriam Uhrinová, Jozef
Benyak. Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017.
ISBN 978-80-561-0490-3, CD-ROM, s. 76 – 84.
MURINOVÁ, B.: Problematika úrovne jazykovej kultúry študentov predprimárneho
vzdelávania. In Tendencie v dimenziách predprimárneho a primárneho vzdelávania / eds. Miriam
Uhrinová, Jozef Benyak. Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2017. ISBN 978-80-561-0490-3, CD-ROM, s. 142 – 148.
KAŠČÁKOVÁ, S.: Latentný meditatívny rozmer v literatúre pre deti a mládež.
In Tendencie v dimenziách predprimárneho a primárneho vzdelávania / eds. Miriam Uhrinová,
Jozef Benyak. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2017. ISBN 978-80-561-0490-3. CD-ROM, s. 149 – 156.
KOPÁČOVÁ, J.: Pojem štvorec a deti predškolského veku. In Primárne matematické
vzdelávanie - teória, výskum a prax. Banská Bystrica : Belianum, 2017. ISBN 978-80-557-1236-9.
S. 63-66.
UHRINOVÁ, M.: Zážitkové poznávanie prírody v kontexte predprimárneho vzdelávania. In
Tendencie v dimenziách predprimárneho a primárneho vzdelávania / eds. Miriam Uhrinová, Jozef
Benyak. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017.
ISBN 978-80-561-0490-3. CD-ROM, s. 149 – 156.
ZENTKO, J.: Edukačný potenciál múzeí v meste Janów Lubelski. In Tendencie v dimenziách
predprimárneho a primárneho vzdelávania / eds. Miriam Uhrinová, Jozef Benyak. Ružomberok:
Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017. ISBN 978-80-561-0490-3.
CD-ROM, s. 122 – 126.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
MACKO, J. - BLAHÚTOVÁ, D. - UHRINOVÁ, M.: Research Activities in Education of
Natural Science in Slovakia. In The Future of Humanities, Education and Creative Industries : 3rd
International Conference on Education, Culture and Identity : book of abstracts : October 1213, 2017. - 1st ed. - Sarajevo : International University of Sarajevo, 2017. - ISSN 2566-3380, P.
26.
BCB Učebnice pre základné a stredné školy
KOSTELANSKÝ, A.: Ježiš – naša cesta k Otcovi. Ružomberok : VERBUM, 2017. 64 s. ISBN 97880-561-0466-8.
KOSTELANSKÝ, A.: Poďte ku mne všetci. Ružomberok : VERBUM, 2017. 80 s. ISBN 978-80561-0437-8.
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
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CHANASOVÁ, Z.-ZENTKO, J.: (Ne)známi hrdinovia z detskej literatúry. In Predškolská
výchova : celoštátny odborno-metodický časopis pre rodičov, jasle a materské školy. - ISSN
0032-7220, Roč. 72, č. 1 (2017/2018), s. 30-34.
CHANASOVÁ, Z.-ZENTKO, J.: (Ne)známi hrdinovia z detskej literatúry. In Predškolská
výchova : celoštátny odborno-metodický časopis pre rodičov, jasle a materské školy. - ISSN
0032-7220, Roč. 72, č. 2 (2017/2018), s. 25-28.
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy,
slovníky, zborníky, atlasy...)
UHRINOVÁ, M. – BENYAK, J.(eds.): Tendencie v dimenziách predprimárneho a primárneho
vzdelávania [elektronický zdroj]. [1. vyd.]. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2017. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM); 156 s. Elektronický zborník. - ISBN 978-80-561-0490-3.

7.1 Zameranie výskumu a vývoja
Na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky boli výskumné aktivity zamerané na:
Rozvoj kultúrnej, matematickej, prírodovednej, mediálnej, finančnej a informačnej
gramotnosti v primárnom vzdelávaní;
Implementáciu regionálnej výchovy do edukačného procesu v predprimárnom a
primárnom vzdelávaní;
Rozvoj mediálnej výchovy v primárnom vzdelávaní;
Skúmanie geometrických predstáv detí predškolského a mladšieho školského veku

7.2 Uvedú sa podané projekty
Domáce
výskumné
Granto
vá
agentúr
a

VEGA

KEGA

Číslo
projektu

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie
a najdôležitejšie
výsledky projektu za
rok 2017

1/0523/18

Lexikón slovenskej
literatúry a kultúry
1989 - 2015 (autori,
diela, procesy a
intermediálne
presahy)

Doc., Mgr. et
Mgr. Ján
Gavura PhD. z
pracoviska
Filozofická
fakulta
Prešovskej
univerzity

Projekt bol podaný a
schválený.
Začiatok realizácie
01/2018.
Členom riešiteľského
tímu z KPEP: Mgr.
Silvia Kaščáková, PhD.

006KU4/2018

Spirituálna téma vo
výbere zo
slovenskej, českej a
talianskej literatúry
pre deti a mládež

Doc.
PaedDr.Zuzana
Chanasová,
PhD.

V štádiu hodnotiaceho
procesu
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Pridelené
finančné
prostriedk
y na rok
2017 v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

-

2018-2021

400

20182020

2018 450h
2019 450h
2020 500h

-

Granto
vá
agentúr
a

KEGA

Číslo
projektu

012KU4/2018

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie
a najdôležitejšie
výsledky projektu za
rok 2017

Hudobnovzdelávací model
integrujúci
artefakty ľudovej
kultúry na
Slovensku pre
učiteľov
materských a
základných škôl

PaedDr.
Martina
Krušinská,
PhD.

V štádiu hodnotiaceho
procesu
Spoluriešitelia z KPEP:
PaedDr. Mária
Vargová, PhD., PaedDr.
Miriam Uhrinová, PhD.

Pridelené
finančné
prostriedk
y na rok
2017 v EUR

Doba
trvania
projektu

-

20182020

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

7.3 Uvedú sa riešené projekty
Domáce
výskumné

Grantová
agentúra

VEGA

VEGA

VEGA

APVV

Číslo
projekt
u

1/0913/
15

1/0440/
15

1/0638/
17

15-0378

Názov projektu

Hlavný
riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie
výsledky projektu za rok 2017

Mediálna
gramotnosť u
žiakov primárneho
vzdelávania v
kontexte
kooperácie rodiny a
školy

prof.
Stanislaw
Juszczyk,
PhD.
Zástupca
projektu:
PaedDr.
Mária
Karasová,
PhD.

Spracovanie výsledkov výskumu,
realizácia školení a príprava
monografie s výstupmi.
Spoluriešitelia z KPEP: .
doc. PaedDr. ThLic. Alojz
Kostelanský, PhD.
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.
PaedDr. Mária Vargová, PhD.

Geometrické
koncepcie a
miskoncepcie detí
predškolského a
školského veku

Mediálne návyky
a kompetencie detí
v ranom detstve
a mladšom
školskom veku
Optimalizácia
výučbových
materiálov z
matematiky na
základe analýzy

Doc.
PaedDr.
Katarína
Žilková,
PhD.

Okrem publikovaných parciálnych
výstupov (pozri zoznam publikácií)
sme ku koncu trvania projektu
vytvorili sumarizujúcu
teoreticko-empirickú vedeckú
monografiu o hladinách
geometrického myslenia detí
predškolského veku a mladšieho
školského veku (teda výsledky
analýzy prvých 3 podsúborov).
Ďalšia monografická štúdia vznikne
na základe už vytvorenej
štatistickej analýzy výsledkov
deviatakov.
Spoluriešitelia z KPEP: RNDr. J.
Kopáčová, CSc., PaedDr. Jozef
Zentko, PhD.

Mgr. Pavel
Izrael, PhD.

Príprava výskumných nástrojov,
štúdium literatúry
Spoluriešiteľ z KPEP: PaedDr. Mária
Karasová, PhD.

Doc. RNDr.
Edita
Partová,
CSc.

V prvých dvoch rokoch riešenia
projektu (2016 a 2017) - tvorba
výskumného nástroja a jeho pilotné
overenie.
Spoluriešiteľ z KPEP: RNDr. J.
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Doba
trvania
projekt
u

Plánovan
á
riešiteľsk
á
kapacita
v
hodinách

2015 –
2017

Hlavný
riešiteľ:
700 h
Zástupca:
400

2015 2017

350

3326€

2017 –
2019

300

2.750,00

1.7.2016
–
30.6.202
0

600

Pridelené
finančné
prostried
ky na rok
2017 v
EUR

5 154,- €

súčasných potrieb a
schopností žiakov
mladšieho
školského veku

Kopáčová, CSc

GAPF
Grantová
agentúra

GAPF

GAPF

GAPF

Číslo
projektu

1/4/2016

4/46/2017

5//62/2017

GAPF

2/36/2017

GAPF

1/7/2017

Názov projektu

Hlavný
riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie
výsledky projektu za rok 2017

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Významní hrdinovia
literatúry pre deti
a mládež –
porovnanie troch
svetov

Dr.Rosangela
Libertini

Plánovaná spoločná publikácia v tlači
Spoluriešiteľ: Doc. PaedDr.
Zuzana Chanasová, PhD.

2016 2017

100

PaedDr. Beáta
Murinová,
PhD.

Konferencia sa uskutočnila
v dňoch 21. – 22. 11. 2017.
Zorganizovala ju Katedra hudby,
Katedra výtvarnej výchovy a
Katedra predškolskej a
elementárnej pedagogiky
Pedagogickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku. Na
konferencii s medzinárodnou
účasťou vystúpili v sekcii umenie
v predprimárnom a primárnom
vzdelávaní v priebehu dvoch
konferenčných dní pozvaní
účastníci, vedecko-pedagogickí
pracovníci a učitelia.
Sprievodnou akciou boli tvorivé
dielne (hudobné, výtvarné)
korešpondujúce s tematickým
zameraním konferencie, ktoré
viedli pozvaní odborníci.

600

1 rok

Doc.PaedDr.
Zuzana
Chanasová,
PhD.

Tlač publikácie - marec 2018.

2017 -2018

200

PaedDr.
Miriam
Uhrinová,
PhD.

Cieľom projektu je rozvíjať
odborné kompetencie a zlepšovať
profesionálny rast v rámci
zvyšovania kvality edukačného
procesu so zreteľom na mediálnu
výchovu prostredníctvom
aktívnej účasti na konferencii.
Spoluriešiteľ: PaedDr. Mária
Vargová, PhD.

Dr. Rosangela
Libertini, PhD.

Tlač publikácie - august 2018.

2017 -2018

100

ARS ET EDUCATIO
IV. – vedecká
konferencia
s medzinárodnou
účasťou pre
vedeckopedagogických
pracovníkov –
sekcia umenie
v predprimár-nom
a primárnom
vzdelávaní

Aspekty tvorivej
dramatiky v
súčasnej
materskej škole
Rozvíjanie
kompetencií
v oblasti mediálnej
výchovy
v primárnom
vzdelávaní
v spojitosti
s aktívnou účasťou
na medzinárodnej
konferencii Identitet
i različnosť u odgoju
i obrazovanju 2017
v Chorvátsku.
Významní
rozprávkoví
hrdinovia
v ilustráciách a
literatúre pre deti
a mládež –
porovnanie troch
svetov II.

14

Príprava a zorganizovanie
medzinárodnej konferencie.
Cieľom konferencie bolo
poskytnúť široký priestor na
odborný diskurs o teoretických
a praktických aspektoch z oblasti
predprimárneho a primárneho
vzdelávania. Spoluriešitelia: doc.
PaedDr. ThLic. Alojz
Kostelanský, PhD., doc. PaedDr.
Zuzana Chanasová, PhD.,
PaedDr. Mária Vargová, PhD.,
PaedDr. Beáta Murínová, PhD.,
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
Projekt bol úspešný. Súťaž sa
konala v už tradičnom
novembrovom termíne. Odbornú
porotu tvorili: doc. Ján Gavura,
Vít Slíva, básnik (Česká
republika), dr. Jana Juhásová, dr.
Silvia Kaščáková.
Projekt bol úspešný. O Detskú
univerzitu je stále veľký záujem
zo strany verejnosti aj študentov
PF KU.
Desiaty ročník sa vyznačoval
bohatým kultúrnym programom.

GAPF

4/50/2017

Konferencia
Perspektívy
a tendencie
v dimenziách
predprimárneho
a primárneho
vzdelávania

GAPF

----

Celoslovenská súťaž
„Slávme to spoločne
2017“

Silvia
Kaščáková,
PhD.

GAPF

----

Detská univerzita
2017

Silvia
Kaščáková,
PhD.

----

Detská univerzita
2018

Silvia
Kaščáková,
PhD.

Tento projekt bol podaný,
schválený a finančne podporený.
Ešte nebol realizovaný a teda
nemá výsledky.

4 – 7/2018

5/63/2017

Prínosy a úskalia
implementácie IKT
na 1. stupni
základnej školy

PaedDr. Mária
Karasová,
PhD.

Spracovanie výsledkov výskumu,
príprava publikácie.

september
2017 –
august
2018

5/81/2017

Príroda a spoločnosť
v predprimárnej
edukácii

PaedDr.
Miriam
Uhrinová,
PhD.

Príprava a tlač publikácie

2017-2018

5/65/2017

Detské vnímanie
rovinných
geometrických
útvarov

RNDr. J.
Kopáčová,
CSc.

Dotvorenie autorského kolektívu,
upresnenie štruktúry.

1.9.2017 –
31.8.2018

200

2017-2018

150

2017-2018

200

GAPF

GAPF

GAPF

GAPF

PaedDr.
Miriam
Uhrinová,
PhD.

GAPF

4/51/2017

S dieťaťom a pre
dieťa

PaedDr. Mária
Vargová, PhD.

GAPF

5/82/2017

Aspekty
predprimárneho
vzdelávania

PaedDr. Mária
Vargová, PhD.
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Vybraných členov Katedry
predškolskej a elementárnej
pedagogiky a jej študentov sme
zapojili do zatiaľ dvoch
uskutočnených prezentácií
konaných pri príležitosti Dňa
materských škôl na Slovensku.
Výtvarná prezentácia: Obrázky
z mesta, 3. ročník
Recitačná prezentácia: Poviem Ti
básničku, 2. ročník
Spoluriešitelia: PaedDr. Miriam
Uhrinová, PhD., PaedDr. Jana
Mastišová, PhD.
Pripravujeme vysokoškolskú
učebnicu pre študentov z teórie
a praxe predprimárneho
vzdelávania. Zameriavame sa na

2017

50

11/2017

250

4 – 7/2017

GAPF

5/2017

VII.

Rozvíjanie
kompetencií
v oblasti primárneho
vzdelávania
v spojitosti
s nadviazaním
vedeckej spolupráce
a aktívnou účasťou
na medzinárodnej
konferencii
3rd International
Conference on
Education, Culture
and Identity – ICECI
2017, 12-13. 10. 2017
v Sarajeve v Bosne
a Hercegovine

PaedDr. Jozef
Zentko, PhD.

históriu predprimárneho
vzdelávania, špecifikujeme
základné pojmy a analyzujeme
súčasné štátne a školské
kurikulum.
Spoluriešiteľ: PaedDr. Jana
Mastišová, PhD.
Cieľom projektu je rozvíjať
odborné kompetencie a zlepšovať
profesionálny rast v rámci
zvyšovania kvality vyučovania
a posilniť, príp. nadviazať
vedeckú spoluprácu
s odborníkmi v danej oblasti a pri
tvorbe medzinárodných
projektov prostredníctvom
aktívnej účasti na konferencii
(Medzinárodná vedecká
konferencia: 3rd International
Conference on Education, Culture
and Identity – ICECI 2017, 12-13.
10. 2017, ktorá sa koná v Sarajeve
v Bosne a Hercegovine). Možná
spolupráca s viacerými
zástupcami univerzít z Balkánu.

5/2018

200

Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu

Cieľavedomou činnosťou sa vytvára priestor pre zvyšovanie kvalifikácie členov katedry.
Táto činnosť sa realizuje hlavne v týchto oblastiach: vytváraním predpokladov pre úspešné
habilitačné konania, systematickou jazykovou prípravou.
Nástroje na dosiahnutie cieľa:
- spracovanie dlhodobého plánu zvyšovania kvalifikácie vedecko-pedagogického
zboru katedry;
-

verejná kontrola plnenia plánu zvyšovania kvalifikácie jedenkrát ročne;

-

vytvorenie efektívneho systému stimulácie.

Každý člen katedry má pripravený harmonogram osobného rastu a ten je pravidelne
vyhodnocovaný vedúcou katedry.

VIII. Zamestnanci na katedre
Učiteľská mobilita do zahraničia rok 2017
Pracovisko PF
KU

Účastník
mobility

Povaha mobility

Destinácia mobility

Dátum začatia

Dátum
ukončenia

Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky

PaedDr. Jozef
Zentko, PhD.

LLP / Erasmus
za účelom
výučby

Univerza u
Mariboru

6.3.2017

10.3.2017

PaedDr. Mária
Vargová, PhD.

LLP / Erasmus
za účelom
výučby

Akademia im.
Jana Dlugosza w
Czestochowie

24.04.2017

27.042017
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Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky

PaedDr.
Miriam
Uhrinová,
PhD.

LLP / Erasmus
za účelom
výučby

PaedDr. Mária
Vargová, PhD.

AGMA –
zahraničná
mobilita

Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky

PaedDr. Jana
Mastišová,
PhD.

AGMA zahraničná
mobilita

PaedDr. Mária
Vargová, PhD.

Ceepus / CIIIFreemover

Akademia im.
Jana Dlugosza w
Czestochowie v
Poľsku
Uniwersytet
PrzyrodniczoHumanistyczny
Siedlce

24.04.2017

27.04.2017

22.05.2017

25.05.2017

Uniwersytet
PrzyrodniczoHumanistyczny
Siedlce
UJEP Ústí nad
Labem

22.05. 2017

25..05. 2017

05.06.2017

18.062017

Učiteľská a doktorandská mobilita zo zahraničia rok 2017
Pracovisko PF
KU

Účastník mobility

Povaha
mobility

Destinácia
mobility

Dátum
začatia

Dátum
ukončenia

LLP / Erasmus
za účelom
výučby

Názov
vysielajúcej
univerzity
Akademia
im. Jana Długosza
w Częstochowie

Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky

Prof. Urszula
Ordon

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

24.04.2017

28.04.2017

Dr Ewa
Piwowarska

LLP / Erasmus
za účelom
výučby

Akademia
im. Jana Długosza
w Częstochowie

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

24.04.2017

28.04.2017

Dr Anna Pękala

LLP / Erasmus
za účelom
výučby

Akademia
im. Jana Długosza
w Częstochowie

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

24.04.2017

28.04.2017

Dr Cecylia Langier

LLP / Erasmus
za účelom
výučby

Akademia
im. Jana Długosza
w Częstochowie

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

24.04.2017

28.04.2017

Ewa DomagalaZysk

LLP / Erasmus
za účelom
výučby

Akademia
im. Jana Długosza
w Częstochowie

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

24.04.2017

28.04.2017

PhDr. Roman
Kroufek, PhD.

LLP / Erasmus
za účelom
výučby

PF UJEP, Ústi nad
Labem, ČR

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

15.10.2017

21.10.2017

Mgr. Vlastimil
Chytrý, PhD.

LLP / Erasmus
za účelom
výučby

PF UJEP, Ústi nad
Labem, ČR

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

15.10.2017

21.10.2017

Mgr. Věra
Pavlátová

Doktorandský
študijný pobyt

PF UJEP, Ústi nad
Labem, ČR

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

23.10.2017

27.10.2017

Mgr. Lenka
Mináříková

Doktorandský
študijný pobyt

PF UJEP, Ústi nad
Labem, ČR

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

23.10.2017

27.10.2017
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Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky

PhDr.Jana
Ph.D.

Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky

PhDr.Jana

Stará,

Rámcová
zmluva

PF KU v Prahe,
ČR

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

13.11.2017

14.11.2017

PhDr.Anna
Tomková, Ph.D.

Rámcová
zmluva

PF KU v Prahe,
ČR

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

13.11.2017

14.11.2017

Doc.PaedDr. Soňa
Koťátková Ph.D.

Rámcová
zmluva

PF KU v Prahe,
ČR

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

13.11.2017

14.11.2017

Doc. PhDr. Jana

Rámcová
zmluva

PF KU v Prahe,
ČR

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

13.11.2017

14.11.2017

Rámcová
zmluva

PF KU v Prahe,
ČR

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

13.11.2017

14.11.2017

Rámcová
zmluva

PF KU v Prahe,
ČR

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

13.11.2017

14.11.2017

Rámcová
zmluva

PF KU v Prahe,
ČR

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

13.11.2017

14.11.2017

LLP / Erasmus
za účelom
výučby

Państwowa
Wyzsza Szkoła
zawodowa w
Nowvm Saczu

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

12.12.2017

15.12.2017

Uhlířová, CSc.

Kargerová, Ph.D.

PhDr.Helena
Hejlová, Ph.D.

PhDr. Tereza
Krčmářová, Ph.D.

Dr Miroslawa
Socha

IX. Podporné činnosti katedry
X. Rozvoj katedry
Výskum a publikačná činnosť Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky sa bude
orientovať na:
 využitie literárno –dramatických činností vo voľnočasových aktivitách žiakov na 1.
stupni ZŠ,


rozvoj mediálnej výchovy na 1. stupni ZŠ,



rozvoj multikultúrnej výchovy na 1. stupni ZŠ,



rozvíjanie kultúrnej, matematickej, prírodovednej, čitateľskej, finančnej a informačnej
gramotnosti v predprimárnom a primárnom vzdelávaní,



inovačné trendy v predprimárnom a primárnom vzdelávaní,



výskum matematicko-geometrických predstáv detí predškolského a mladšieho
školského veku,



zvýšenie kvality jazykových, informačných a digitálnych kompetencií,



rozvoj profesijných kompetencií riaditeľov a učiteľov materských a základných škôl,



činnosť v školských kluboch detí pri cirkevných školách na Slovensku,



tvorbu a využitie didaktických pomôcok na vyučovaní náboženstva na 1. stupni ZŠ,



prípravu a používanie pracovných listov v školskej katechéze na 1. stupni ZŠ,
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problémy súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom v škole.

XI. Medzinárodné aktivity katedry
Zamestnanci katedry sú aktívni v medzinárodných organizáciách a sieťach:
Prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD. je šéfredaktor časopisu The New Educational
Review, štvrťročníka v rokoch: 2011-2013 ISSN 1732-6729. Časopis je indexovaný v Thomson
Reuters Master Journal List a tiež v SCOPUSe.
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
Členstvo v zahraničnej redakčnej rade časopisu Online Journal of Primary and Preschool
Education, ISSN: 2533-7106 (od roku 2017).
PaedDr. Mária Vargová, PhD.
Členstvo v zahraničnej redakčnej rade časopisu Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce (od r.
2006).
Členstvo v zahraničnej redakčnej rade časopisu Rocznik Pedagogiczny (od r. 2013).

Sumár (Executive summary)
Katedra sa zameriava na edukáciu a formáciu študentov a vedie ich k znalosti a schopnosti
reflektovať problémy súčasnej spoločnosti, hľadať ich význam a zmysel a schopnosť
primerane odborne argumentovať. Katedra nadviazala spoluprácu so školskými diecéznymi
úradmi, ako aj inými strediskami pedagogickej vedy na Slovensku i v zahraničí, najmä v
Poľskej republike, Českej republike, Nemecku, Rakúsku a Chorvátsku. Prostredníctvom
svojich aktivít poskytuje ďalšie vzdelávanie pedagogickým pracovníkom v materských
školách, školských kluboch, centrách voľného času a učiteľom pre primárne vzdelávanie na
dosiahnutie požadovanej kvalifikácie. Poskytuje možnosti na vykonanie rigoróznej skúšky a
obhajoby rigoróznej práce v študijnom odbore Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Na
katedre Predškolskej a elementárnej pedagogiky sa výskumné aktivity zaoberali inováciou
teórie predškolskej pedagogiky v nadväznosti na Štátny vzdelávací program ISCED 0 –
predprimárne vzdelávanie, rozvíjaním mediálnej gramotnosti v kontexte primárneho
vzdelávania, tvorivou implementáciou regionálnej výchovy do edukačného procesu v
predprimárnom a primárnom vzdelávaní a
skúmaním matematicko-geometrických
predstáv detí predškolského a mladšieho školského veku. V roku 2018 sa výskum zameria
na riešenie vedecko-výskumných úloh v oblasti rozvoja mediálnej výchovy v primárnom
vzdelávaní a v oblasti rozvoja kultúrnej, prírodovednej, finančnej a informačnej gramotnosti
v predprimárnom a primárnom vzdelávaní.

XII.

Obsah – uvedie sa obsah správy

XIII. Prílohy
Uvedú sa prílohy a tabuľkové prílohy.
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