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III. Základné informácie o katedre KU:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra katechetiky
a praktickej teológie
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,
Tel., fax, email
Vedúci katedry: Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD.
zástupca vedúceho katedry: ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
tajomník: PaedDr. Monika Kubatková, PhD.
sekretariát katedry: Mgr. Katarína Russinová, PhD.
Štruktúra funkčných miest:
profesor:
Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD.
prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
docent:
doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.
odborný asistent:
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.
Mgr. Monika Kubatková, PhD.
Mgr. Katarína Russinová, PhD.
Odporúčajú sa uviesť aj akademické tituly, vedecko-pedagogické a vedecko-umelecké tituly.
Ak nastala v priebehu roka zmena, uvedie sa odkedy a dokedy daná osoba zastávala príslušnú
funkciu. Vysoká škola môže uviesť aj kontaktné údaje na danú osobu (telefón, email)

IV. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok
Tridsať rokov slobodnej a obnovenej Cirkvi. Obnova Cirkvi a jej inštitúcií po roku 1989.
Vedecká konferencia. Ružomberok, 12. 3. 2019.
Obsahom konferencia bola prezentácia odborných príspevkov na tieto témy: prof. František
Dlugoš: Slobodné púte na Mariánsku horu po roku 1989; dr. Katarína Russinová: Obnova cirkevného
školstva na Slovensku po roku 1989; doc. Róbert Sarka: Obnova a personálne obsadenie kňazského seminára
v Spišskom Podhradí po roku 1989; doc. Branislav Kľuska: Obnova biblického apoštolátu na Slovensku po roku
1989; dr. Monika Kubatková: Úloha Cirkvi v obnove a rozvoji evanjelizačného poslania; prof. Ľubomír
Pekarčík: Znovuobjavenie úcty k biskupovi Jánovi Vojtaššákovi po roku 1989. Záverečnú časť konferencie
tvorila diskusia, do ktorej sa aktívne zapojili študenti katedry. Príspevky z konferencie boli uverejnené
v zborníku: DLUGOŠ, F. a kol.: Slovenský katolicizmus po odkliatí Cirkvi. Levoča : MTM, 2019, ISBN 8089736-98-0, 284s.
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Význam služby biskupov v Cirkvi: pri príležitosti výročí svätenia českých a slovenských biskupov.
Vedecká konferencia organizovaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.
Ružomberok, 5.11.2019.
Obsahom konferencia bola prezentácia odborných príspevkov na tieto témy: doc. R. Sarka:
„Ubi Episcopus, Ibi Ecclesia“, doc. B. Kľuska: Úrad biskupa a jeho význam v prvotnej Cirkvi, prof. F. Dlugoš:
„30 rokov od biskupského svätenia verného spišiaka a mariánskeho ctiteľa Františka Tondru“ a príspevok
s názovom: „70 rokov od biskupskej konsekrácie pedagóga a väzňa pre vieru Štefana Barnáša“, Mgr. K.
Russinová, PhD.: Slovenskí biskupi A. Lazík a R. Pobožný – opora prenasledovanej Cirkvi. Záverečnú časť
konferencie tvorila diskusia, do ktorej sa aktívne zapojili študenti katedry. Príspevky z konferencie
boli uverejnené v zborníku: DLUGOŠ, F. a kol.: Význam služby biskupov v Cirkvi: pri príležitosti výročí
svätenia českých a slovenských biskupov. Levoča : MTM, 2019, 80-8215-002-8, 266s.

Účasť katedry na podujatí
Názov podujatia: Sofia in chaning times. / Sofia v premenách času.
Miesto: Žilina, 11-12. október 2019
Konferencia sa venovala pochopeniu pojmu Sofia (Σοφία, Wisdom, Sapientia, Chokmah), dôležitého
konceptu, ktorý je hlboko zakorenený v náboženských a kultúrnych dejinách európskej civilizácie. Príspevky
sledovali Sofiu z troch perspektív: umenie (Sofia v kresťanskom umení: východ a západ), teológia (Sofiologia v
ruskom myslení), filozofia (Sofia v dejinách myslenia od antiky po súčasnosť). Konvergencia umeleckých,
teologických a historicko-filozofických analýz vytvorila priestor na hlbšie pochopenie Sofie, ako v historickom tak
aj súčasnom kontexte.
Účasť katedry: SARKA, R.: Pamäť Sofie a ezoterická kozmológia. In Sofia in chaning times. Medzinárodná
vedecká konferencia. Žilina 11-12. október 2019. Organizátori: Spoločnosť HOUR, Žilina (M. Urbaník) a Trnavská
univerzita, Teologická fakulta (I. Moďoroši) a Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra filozofie (J. Matula).

Názov podujatia: Religiozita, spiritualita a alternatívne náboženské hnutia: Perspektívy vývoja súčasnej
religiozity na Slovensku,
Miesto: Nitra, 27. novembra 2019.
Medzinárodná vedecká konferencia pod záštitou rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Hlavným cieľom a obsahom konferencie bolo spojiť akademickú a vedeckú obec, ako i skúsených odborníkov a
vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu orientovanú na aktuálne trendy a tendencie v súčasnej religiozite a
spiritualite a prístupe k ich skúmaniu. Zámerom konferencie bolo tiež rozvinúť túto problematiku
prostredníctvom nasledovných centrálnych tém: ● Sekularizácia a individualizácia v prežívaní súčasnej
religiozity ● Alternatívna a zážitková spiritualita (spiritualita založená na individuálnom a personálnom,
vnútornom duchovnom zážitku) ● Teológia a súčasná religiozita ● Religiozita, sekty a manipulácia ●
Pedagogické a sociálne aspekty nových foriem religiozity ● Alternatívne náboženské hnutia ● Prístupy k
skúmaniu súčasnej religiozity a spirituality. Ďalej chceli organizátori tejto konferencie poskytnúť zúčastneným
akademikom a všetkým participantom príležitosť prezentovať problematiku, zapojiť sa do diskusie a získať
spätnú väzbu na spektrum myšlienok a zistení spojených s témami konferencie.
Účasť katedry: SARKA, R.: Nekonfesionálne spirituality inšpirované ekologickým prístupom ako výzva pre
vyučovanie náboženstva. In Religiozita, spiritualita a alternatívne náboženské hnutia. Medzinárodná vedecká
konferencia. 27. november 2019. Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta. Katedra náboženských
štúdií.

Názov podujatia: Vedecká konferencia: Tridsať rokov slobodnej a obnovenej Cirkvi – obnova Cirkvi a jej
inštitúcii po roku 1989. Príspevok: Úloha Cirkvi v obnove a rozvoji evanjelizačného poslania.
Miesto a dátum konania: 12.3.2019: PF KU, Katedra katechetiky a praktickej teológie PF KU, Ružomberok.
Meno a priezvisko zúčastneného člena katedry: PaedDr. Monika Kubatková, PhD.
Konferencia sa uskutočnila pri príležitostí 30. výročia novembrových udalostí 1989, ktoré znamenali
celospoločenský zlom, zánik jednej dejinnej epochy a zrod novej, ale zároveň boli odkliatím cirkví na Slovensku.
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Názov podujatia: Medzinárodná konferencia s názvom Sophia in changing times / Sofia v premenách vekov.
Miesto konania: Žilina , 11. – 12. október 2019.
Meno a priezvisko zúčastneného člena katedry: PaedDr. Monika Kubatková, PhD.
Konferencia sa venovala pochopeniu pojmu Sofia (Σοφία, Wisdom, Sapientia, Chokmah), dôležitého konceptu,
ktorý je hlboko zakorenený v náboženských a kultúrnych dejinách európskej civilizácie. Príspevky sledovali Sofiu
z troch perspektív: umenie (Sofia v kresťanskom umení: východ a západ), teológia (Sofiologia v ruskom myslení),
filozofia (Sofia v dejinách myslenia od antiky po súčasnosť). Konvergencia umeleckých, teologických a historickofilozofických analýz vytvorila priestor na hlbšie pochopenie Sofie, ako v historickom tak aj súčasnom kontexte.
Názov podujatia: Vedecká konferencia: Tridsať rokov slobodnej a obnovenej Cirkvi – obnova Cirkvi a jej
inštitúcii po roku 1989.
Príspevok: Slobodné púte na Mariánsku horu po roku
Miesto a dátum konania: 12.3.2019: PF KU, Katedra katechetiky a praktickej teológie PF KU, Ružomberok.
Meno a priezvisko zúčastneného člena katedry: Prof. ThDr. ICDr. PaedDr., PhDr., František DLUGOŠ, PhD.

Názov podujatia: Vedecká konferencia: Význam služby biskupov v Cirkvi: pri príležitosti výročí svätenia:
českých a slovenských biskupov. Príspevok: 30 rokov od biskupského svätenia verného Spišiaka a mariánskeho ctiteľa
Františka Tondru.
Miesto a dátum konania: 5.11.2019 PF KU, Katedra katechetiky a praktickej teológie PF KU, Ružomberok.
Meno a priezvisko zúčastneného člena katedry: Prof. ThDr. ICDr. PaedDr., PhDr., František DLUGOŠ, PhD.

Názov podujatia: Zasadnutie Rady pre históriu KBS
Miesto a dátum konania: 20.11.2019: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava
Meno a priezvisko zúčastneného člena katedry: Prof. ThDr. ICDr. PaedDr., PhDr., František DLUGOŠ, PhD.

Názov podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia Morálka v kontexte storočí,
Miesto a dátum konania: Prešov 28.-29.03.2019
Meno a priezvisko zúčastneného člena katedry: ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.
Konferencia bola zameraná na predstavenie chápania morálky a spôsobov riešenia morálnych problémov
v rôznych dejinných obdobiach, začínajúc od staroveku cez obdobie cirkevných otcov, stredovek, obdobie
renesancie a novoveku, končiac reflexiou nad morálnymi otázkami, prítomnou v súčasnej kultúre a literatúre
(aktívna účasť)

Názov podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia Jesus and the Pharisees. An Interdisdisciplinary
Reappraisal.
Miesto a dátum konania: Rím, 07-09.05.2019
Meno a priezvisko zúčastneného člena katedry: ThDr. Mykhalyna Kľusková, PhD.
Cieľom konferencie bolo poskytnúť kompletný pohľad na fenomén farizejského hnutia, a to z uhla pohľadu
biblických, patristických a rabínskych textov, filologického, archeologického a historického výskumu, ako aj
oblasti súčasného teologického výskumu a umeleckej tvorby vybraných dejinných období (pasívna účasť)

Názov podujatia: Konferencia s medzinárodnou účasťou na tému Vnútrobiblická interpretácia skorších
prorokov,
Miesto a dátum konania: Badín, 13.-15. 12.2020
Meno a priezvisko zúčastneného člena katedry: ThDr. Mykhalyna Kľusková, PhD.
Cieľom konferencie bolo predstaviť, s akou interpretáciou sa stretávajú postavy známe z kníh
deuteronomistického historického diela v starozákonných a novozákonných textoch (aktívna účasť)
Názov podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia Morálka v kontexte storočí,
Miesto a dátum konania: Prešov 28.-29.03.2019
Meno a priezvisko zúčastneného člena katedry: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

5

Konferencia bola zameraná na predstavenie chápania morálky a spôsobov riešenia morálnych problémov
v rôznych dejinných obdobiach, začínajúc od staroveku cez obdobie cirkevných otcov, stredovek, obdobie
renesancie a novoveku, končiac reflexiou nad morálnymi otázkami, prítomnou v súčasnej kultúre a literatúre
Aktívny príspevok: KĽUSKA, B.: Ježišov príklad lásky ako základný vektor étosu 4. evanjelia.

Názov podujatia: Konferencia s medzinárodnou účasťou na tému Vnútrobiblická interpretácia skorších
prorokov,
Miesto a dátum konania: Badín, 13.-15. 12.2020
Meno a priezvisko zúčastneného člena katedry: ThDr. Mykhalyna Kľusková, PhD.
Cieľom konferencie bolo predstaviť, s akou interpretáciou sa stretávajú postavy známe z kníh
deuteronomistického historického diela v starozákonných a novozákonných textoch.
Aktívny príspevok: KĽUSKA, B.: Elijah and Identity of Jesus in the Narrative of the Gospel according to Mark.

V. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
Cieľom katedry je pripraviť absolventa Pedagogickej fakulty v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích
predmetov so špecializáciou náboženská výchova – katolícka, ktorý sa môže uplatniť ako učiteľ náboženstva na
základných a stredných školách, ako pastoračný asistent, ale aj ako vedecký a výskumný pracovník v oblasti
teológie i religionistiky a v iných humanitných a špecializovaných pedagogických inštitúciách. Stanovené ciele
katedra plní na vysokej úrovni, čoho dôkazom sú priznané práva Akreditačnou komisiou na realizovanie štúdia
bc. a mgr. stupni štúdia.
Prvoradou úlohou Katedry katechetiky a praktickej teológie je odovzdávať teoretické vedomosti z
oblasti teológie a zabezpečovať katechetickú prax, pre študentov odboru učiteľstvo všeobecnovzdelávacích
predmetov so špecializáciou náboženská výchova - katolícka teológia na Pedagogickej fakulte Katolíckej
univerzity v Ružomberku.
Katedra sa však zameriava tiež na intelektuálnu formáciu študentov sekulárnych odborov, ktorých
vzdeláva v oblasti katolíckej teológie. Vedie svojich študentov k znalosti reflektovať problémy súčasnej
spoločnosti, hľadať ich význam a zmysel (teológia je veda o hľadaní a nachádzaní zmyslu) a dokázať primerane
odborne argumentovať.

5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.


Bakalársky študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: Náboženská výchova v



Magisterský študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: Náboženská výchova



Bakalársky študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: Náboženská výchova



Magisterský študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: Náboženská výchova

kombinácii
v kombinácii
(jednoodborová)
(jednoodborová)

VI. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
Katedra okrem poskytovania vzdelávania v uedených akreditovaných študijných programoch zabezpečuje
prednášky v rámci všeobecného základu ateologickej formácie študentov všetkých študijných programov
realizovaných na PF KU.
Vzhľadom na širší záber vedecko-teologickej činnosti členov katedry, ich aktivity vychádzajú i poza
inštitucionálny rámec. Ide najmä o organizáciu najväčšej kresťanskej Púte na Slovensku na Mariánskej hore
v Levoči (prof. Dlugoš), o zapájanie sa do projektov biblického apoštolátu a biblickej katechézy na Slovensku
(doc. Kľuska), účasť v historicko-výskumných projektoch. (prof. Dlugoš), spolupodieľanie sa na výskume hnutí
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novej religiozity (doc. Sarka, dr. Kubatková) atď. Keďže prostriedky na tieto realizované činnosti sú čerpané
z mimouniverzitných zdrojov, nezaťažujú hospodárenie katedry. Na druhej strane však sú obrovským prínosom
pre vedecko-didaktickú činnosť katedry.

VII.

Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry

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






Dejinami partikulárnej Cirkvi spišskej diecézy
Interreligióznymi vzťahmi a novými náboženskými hnutiami
Výskumom žalmov v ich literárnej a teologickej perspektíve
Biblickou didaktikou
Iterpretáciou evanjelia podľa Jána

V roku 2019 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh

Metódy a formy didaktiky náboženstva

Biblická didaktika

Interpretácia žalmov

Teológia Jánovských spisovi

Dejiny partikulárnej Cirkvi spišskej diecézy

Okultizmus, náboženské hnutia a nová religiozita v súčasnej spoločnosti

7.3 Uvedú sa podané projekty
Domáce
výskumné
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov projektu

Hlavný
riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2019
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Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2009
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Grantová
agentúra

Číslo
projektu

VEGA

1/0558/20

Názov projektu

VÝSKUM A
ANALÝZA
MOŽNEJ
KONVERZIE
MLÁDEŽE K
NOVEJ
RELIGIOZITE NA
SLOVENSKU V
SÚČASNOSTI.

Hlavný
riešiteľ

Sarka
Róbert,
Doc.PaedDr.
PhD.

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2019

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2009
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Projekt zamietnutý v 2. kole

GAPF
Grantová
agentúra

GAPF

Číslo
projektu

5/63/2019

Názov projektu

Preklad
štúdie
„Priestorová
obraznosť
v rozprávaní o stretnutí so
zmŕtvychvstalým v Jn 20“

Hlavný
riešiteľ

Doc.
Branislav
Kľuska,
PhD..

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2010

Podstatou projektu je pripraviť štúdiu s názvom
Spatial Imagery in the narrative of the Encounter
with the Resurrected Jesus in the John 20“
v zahraničnom vedeckom časopise the Biblical
Annals, indexovanom v databáze Scopus

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská kapacita
v hodinách

2019-2020

50

.

VIII. Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu
V roku 2019 nikto z členov katedry nezískal nový kvalifikačný stupeň.
IX. Zamestnanci na katedre
PROGRAM CEEPUS III. Freemover Letter Teacher
Miesto a dátum: 11.6. -25.6.2019 : Univerzita Karlova v Prahe, Pedagogická fakulta
Meno a priezvisko zúčastneného člena katedry: PaedDr. Monika Kubatková, PhD.
V rámci programu Ceepus sa uskutočnila učiteľská mobilita s časovým harmonogramom programu. Obsahom
pracovného programu boli prednášky, semináre, štúdium literatúry, konzultácie, stretnutia a rozhovory za
účelom vzájomnej spolupráce a vedeckej činnosti partnerských univerzít.
MOBILITNÝ PROGRAM AGMA
Výskumný pobyt a účasť na študijnom seminári na Pontificio Istituto Biblico (Rím - Taliansko) v dňoch 19.-26.
januára 2019 v rámci mobilitného programu AGMA;
Meno a priezvisko zúčastneného člena katedry: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
MOBILITNÝ PROGRAM ERASMUS+
Mobilitný Erazmus prednáškový pobyt na Teologickej fakulte Univerzity Mikuláša Koperníka v Toruni (Poľská
republika) v dňoch 15. 05. – 17. 05. 2019.

Meno a priezvisko zúčastneného člena katedry: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

X. Podporné činnosti katedry

8

Vzhľadom na širší záber vedecko-teologickej činnosti členov katedry, ich aktivity
vychádzajú aj mimo univerzitné priestory a inštitucionálnu organizáciu. Ide najmä o
organizáciu najväčšej kresťanskej Púte na Slovensku na Mariánskej hore v Levoči
(prof. Dlugoš), o zapájanie sa do projektov biblického apoštolátu a biblickej
katechézy na Slovensku (doc. Kľuska), spolupráca pri realizovaní kontinuáneho
vzdelávania katechétov (doc. Kľuska),, účasť v historicko-výskumných projektoch
(prof. Dlugoš,), atď. Realizované činnosti sú obrovským prínosom pre vedeckodidaktickú činnosť katedry.
XI. Rozvoj katedry
Katedra bude rozvíjať svoju pedagogickú činnosť zameranú na študentov
v oblasti výchovy a vzdelávania, podporovať a rozvíjať teoretické a praktické
vedomostí a zručností pre pedagogickú činnosť budúceho učiteľa náboženstva na
základných a stredných školách. Katedra sa však zameriava aj na intelektuálnu
formáciu študentov sekundárnych odborov, ktorých vzdeláva v oblasti katolíckej
teológie. Vedie svojich študentov k znalosti reflektovať problémy súčasnej
spoločnosti, hľadať ich význam a zmysel a dokázať primerane odborne
argumentovať.
V oblasti vedy a výskumu Katedra katechetiky a praktickej teológie rozvíja svoje
úlohy predovšetkým v didaktike katechézy pre skvalitnenie prípravy učiteľov
náboženstva na základných a stredných školách (školenia, prednášky, analýzy,
príprava alternatívnych učebných pomôcok a i.) ale aj v oblasti praktickej teológie
(organizovanie konferencií na aktuálne spoločensko-teologické témy a oblasť
praktickej teológie a religionistiky) a pri vytváraní špecifickej oblasti pedagogiky,
ktorou je kresťanská pedagogika a v tejto oblasti je rozvíjaná intenzívna spolupráca
so zahraničnými vedeckými pracovníkmi v oblasti pedagogiky. Katedra má zámer
rozvíjať svoj výskum zapájaním sa do domácich a zahraničných grantových
projektov a úloh. Prostredníctvom svojich aktivít poskytuje ďalšie vzdelávanie
pedagogickým pracovníkom v základných a stredných školách a učiteľom pre
primárne vzdelávanie na dosiahnutie požadovanej kvalifikácie. Poskytuje
možnosti na vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce v
študijnom odbore Učiteľstvo náboženskej výchovy.
XII.

Medzinárodné aktivity katedry

Katedra katechetiky a praktickej teológie spolupracuje s viacerými významnými zahraničnými vedeckými
a akademickými pracoviskami spomedzi ktorých je potrebné vymenovať: Katolícka univerzita Jána Pavla II.
V Ľubline; Pápežská teologická akadémia v Krakove, Univerzita Mikuláša Koperníka v Toruni; Cirkevná
pedagogická Akadémia v Grazi, Teologická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, atď.
Možnosti využitia zahraničnej spolupráce je možné zhrnúť v niekoľkých bodoch:

Zahraničné vedecké projekty


Výmena vedeckých a didaktických skúseností



Príprava spoločných vedeckých konferencií



Príprava spoločných vedeckých publikácií



Študentská a učiteľská mobilita
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Členstvo členov katedry v medzinárodných vedeckých spoločností a redakčných radách zahraničných časopisov:
Meno zamestnanca: prof. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.
Názov výboru: Medzinárodné spoločenstva pútnických miest Le Réseau Marial Européen
Miesto konania: Lourdes (Francúzsko)
Dátum konania: od r. 2005
Meno zamestnanca: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
Názov časopisu: Biblical Annales
Druh členstva: člen vedeckej rady
Miesto vydania: Ľublin (Poľsko)
Členstvo od roku: 2010
Meno zamestnanca: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
Názov združenia: Society of Biblical Literature
Druh členstva: member
Miesto vydania: Atlanta (USA)
Členstvo od roku: 2008
Meno zamestnanca: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
Názov spoločnosti: Stowarzyszenie Biblistów Polskich
Druh členstva: riadny člen
Miesto vydania: Kraków (PR)
Členstvo od roku: 2016
Meno zamestnanca: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
Názov spoločnosti: European Society for Catholic Theology
Druh členstva: riadny člen
Členstvo od roku: 2019
Meno zamestnanca: ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.
Názov spoločnosti: Society of Biblical Literature
Druh členstva: member
Miesto vydania: Atlanta (USA)
Členstvo od roku: 2014

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