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II. Štúdium
2.1 ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ZABEZPEČOVANÉ KATEDROU
- Bakalársky študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov:
Náboženská výchova
- Magisterský študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov:
Náboženská výchova
- Magisterský študijný program (5-ročný): Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích
predmetov: Náboženská výchova
- Doktorandský študijný program: Teória vzdelávania náboženskej výchovy –
katolíckej (odborová didaktika)
2.2 PRIPRAVOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY KATEDROU
- podľa podaných akreditačných spisov
III. Veda a umenie
3.1 ZAMERANIE VÝSKUMU A VÝVOJA A VEDECKÝ/UMELECKÝ ZÁUJEM UČITEĽOV
Oblasti výskumu
Základné oblasti výskumu Katedry katechetiky a praktickej teológie sú vymedzené v rámci vedeckých
disciplín praktickej teológie, z nej predovšetkým katechetika a pastorálna teológia, liturgika., cirkevné
právo a sociálna náuka Cirkvi V okruhu katechetiky ide predovšetkým o biblickú katechézu, kreatívne
katechetické metódy, cirkevné školstvo.
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.
Zameranie výskumu na katedre
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.
Ciele a ich naplnenie
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.
Úlohy praktickej teológie v oblasti vedy a výskumu katedra zamerala na vedecké bádanie zamerané
na prieskum a vývoj filozofického a teologického zdôvodňovania faktov na Slovensku aj v kontexte
zahraničia. V roku 2006 sa začala vedeckovýskumná činnosť katedry zameriavať aj na oblasť cirkevnej
právnej vedy v súvislosti s možnosťou absolventov uplatniť sa v praxi aj v probácii a mediácii v rámci
Katolíckej cirkvi i Slovenskej republiky.
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 probačný a mediačný úradník
pri okresných súdoch Slovenskej republiky, ale aj ako vedecký a výskumný pracovník v oblasti
teológie i religionistiky a v iných humanitných a špecializovaných pedagogických inštitúciách.
Stanovené ciele katedra plní na vysokej úrovni, čoho dôkazom sú priznané práva Akreditačnou
komisiou na realizovanie štúdia na všetkých stupňoch.
Perspektívy
Katedra má zámer rozvíjať svoj výskum zapájaním sa do domácich a zahraničných grantových
projektov a úloh. 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 probačný a mediačný úradník
pri okresných súdoch Slovenskej republiky, ale aj ako vedecký a výskumný pracovník v oblasti
teológie i religionistiky a v iných humanitných a špecializovaných pedagogických inštitúciách.
Perspektívou katedry je pripraviť nové študijné programy: pastoračný asistent a probačná mediácia.
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3.4 VEDECKÉ/UMELECKÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ KATEDROU
Zapojenie ESF, APVV, VEGA, KEGA, rozvojové projekty a iné
KEGA 3/4061/06: Vytvorenie metodických príručiek pre prácu s biblickými naratívnymi textami vo
vyučovaní Náboženskej výchovy
Prof. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.
Preskúmanie súčasnej naratívnej kritiky ako vhodnej metódy interpretácie biblických naratívnych
textov vo vyučovaní náboženskej výchovy je hlavným cieľom tohto projektu. Na základe tejto
teoretickej bázy ďalším cieľom je vytvorenie didaktickej príručky metódy interpretácie naratívnych
biblických textov na náboženskej výchove a metodických zošitov, ktoré uvádzajú aplikáciu metódy na
konkrétnych textoch Svätého písma. V poslednom treťom roku riešenia projektu Kega boli dotvorené
záverečné publikácie, ktoré predstavujú hlavné uzávery a výsledky riešenia projektu. Odrážajú
najnovšie výsledky výskumu v oblasti biblických vied i katechézy. Metodické príručky sú dôležitým
prínosom pre rozvoj didaktiky náboženskej výchovy.
KEGA 3/4066/06: Prínos spišského biskupa Jána Vojtaššáka do rozvoja školstva na Spiši, Liptove
a Orave
Doc. ThDr. PaedDr. PhDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Projekt má za úlohu preskúmať prínos biskupa Jána Vojtaššáka do rozvoja školstva v regiónoch
spišskej diecézy a preanalyzovať na základe jeho príhovorov a oficiálnych biskupských dokumentov,
ako chápal zásady výchovy a vzdelávania. Záverečný tretí rok riešenia bol rokom klasifikácie
a hodnotenia výsledkov jednotlivých výsledkov výskumu a ich následnej aplikácie do didaktického
procesu. Výskum dokázal nesmiernu zaangažovanosť biskupa Jána Vojtaššáka do rozvoja školstva na
Liptove, Spiše a Oravy. V týchto regiónoch jeho činnosť zanechala citeľné stopyv rozvoji výchovy
a vzdelávania a to tak materiálneho charakteru vo forme vybudovania mnohých školských inštitúcii
ako aj myšlienkové odkazu.

ESF (SORO/280/2005 SOP ĽZ 2005/NP1-036, 11230100447): Podpora vzdelávania a profesionálneho
rastu doktorandov na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku
Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.
V roku 2008 pokračovala realizácia aktivít projektu podľa časového harmonogramu realizácie
projektu. Prebehli jazykové, počítačové a manažérske kurzy v skupinách podľa stanoveného
harmonogramu s dohľadom projektového manažéra a garanta projektu. Počas trvania projektu
prebiehala neustála publicita projektu. Vzdelávacie aktivity projektu boli ukončené individuálnou
prípravou a skúškami frekventantov, ktorých sa zúčastnili v 100% počte s vysokou mierou úspešnosti.
Vedecká časť projektu vyvrcholila v zorganizovaní druhej a konferencie doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov pod gesciou projektu. Záverečná hodnotiaca konferencia a diseminačný
seminár boli začiatkom prezentácie informácií o novom kurikule, ktorého vypracovanie mal za cieľ
projekt. Realizácia aktivít projektu bola úspešne zavŕšená v novembri a finančne vyrovnanie nastalo
v decembri 2008.
V roku 2008 sa na katedre uskutočnili vedecké a umelecké podujatia
Vedecká konferencia z praktickej teológie a religionistiky II.
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 56/1, miestnosť číslo 404
20. februára 2008 (9:00-15:00), Katedra Katechetiky a praktickej teológie
Obsahom druhého ročníka vedeckej konferencie z praktickej teológie a religionistiky boli príspevky,
v ktorých členovia a doktorandi Katedry katechetiky a praktickej teológie, spolu s mladými vedeckými
pracovníkmi katedry prezentovali výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti. V prvom bloku Ján
Duda načrtol život Ferka Skyčáka, Anton Adam sa pokúsil vysvetliť problematiku kresťanskej nádeje
v teologickom kontexte encykliky Spe salvi Benedikta XVI. a Alojz Kostelanský poskytol pohľad na
nový pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku. V druhom bloku vystúpil Róbert Sarka
s prednáškou na tému Nábožnosť historického Ježiša a Mária Vargová vysvetlila chápanie desatora
v rómskej komunite. Tretia časť konferencie osvetlila problematiku možnosti medzináboženského
dialógu, ktorú prezentovala Viera Hubová, potrebu rozdielnosti pastorálneho prístupu na základe
temperamentu, vysvetlenú Miroslavom Kerekrétym a uctievanie Eucharistie v 40-hodinovej poklone
pred 2. vatikánskym koncilom, prezentovanej Svetlanou Kravecovou. Celá konferencia bola
popretkávaná živou diskusiou, ktorá bola mimoriadnym obohatením všetkých prítomných.
Odborný seminár v rámci týždňa európskej vedy „Legislatívna a ideová determinácia školskej
katechézy na Slovensku“
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 56/1, miestnosť číslo P010
26. novembra 2008 (9:40-11:15; 13:00-15:00), Katedra Katechetiky a praktickej teológie. Zámerom
odborného seminára bolo preanalyzovať aktuálne právne a myšlienkové determinanty cirkevného
školstva na Slovensku. na seminári svoje príspevky prezentovali Anna Kopecká a Ján Dravecký, ktorí
sa zamerli na analýzu Nového školského zákona a z neho vyplývajúce dôsledky pre cirkevné školstvo.
Jozef Ďurček v príspevku s názvom „Katolícka pedagogika“ sa zamyslel nad vzťahom teológie
a prírodných vied ako vážnej výzve pre Katolícku pedagogiku. Ján Duda sa zemral na pojem katolicity

školy ako výchovno-vzdelávacej inštitúcie, ktorý je pomerne nevyjasneným. Z tohto dôvodu sa autor
pokúsil o zadefinovanie špecifických prvkov tejto katolicicity z pohľadu náuky Katolíckej cirkvi.
V štúdii sa ukázalo, že nie je vážnym problémom katolicitu zadefinovať po stránke formálnej
z hľadiska kánonického práva. Avšak problém je zadefinovanie katolicity a jej garancia z pohľadu
materiálnej alebo obsahovej, aby katolicita školy bola vyjadrená aj v atmosfére a duchu školy
Vedecká konferencia aktuálne spoločensko-teologické témy IV.
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 56/1, miestnosť číslo 404
10. decembra 2008 (9:00-15:00), Katedra Katechetiky a praktickej teológie
Obsahom tretieho ročníka vedeckej konferencie na aktuálne spoločensko-teologické témy boli
príspevky, v ktorých doktorandi Katedry katechetiky a praktickej teológie, spolu s mladými vedeckými
pracovníkmi PF KU prezentovali výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti. Na Konferencii odzneli
príspevky: Mgr. Jitka Pejřimovská, Muzikoterapie a katolická spiritualita; PhDr. Marián Kvasnička,
Ku vzťahovej katechéze pedagógov na katolíckej škole; PaedDr. Emília Bocková, Pravé a nepravé
hodnoty života; PaedDr. Anna Dudová, Cirkevné, historické a spoločenské pozadie života špirituála
Jána Čarnogurského (1901 - 1938); Mgr. Teresa Nováková, Prierez životom osobnosti kanonika
Jozefa Vojtasa; PaedDr. Marcel Šefčík, Doktrinálna otázka – „ospravedlnenie alebo ospravodlivenie“
ako problém v ekumenizme. Katolíci verzus evanjelici; ThLic. Anton Ziolkovský, Miesto Tradície
v Zjavení; Mgr. Lívia Šingerová, Biblická tematika v umeleckej próze – autorka Francine Riversová,
Mgr. Monika Kubatková, Vplyv hnutia Nazaret na výchovu detí v katolíckych rodinách na Slovensku.
3.5 AKTÍVNA ÚČASŤ NA VEDECKÝCH SEMINÁROCH A KONFERENCIÁCH
Vedecká konferencia z praktickej teológie a religionistiky II.
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 56/1, miestnosť číslo 404
20. februára 2008 (9:00-15:00), Katedra Katechetiky a praktickej teológie
Obsahom druhého ročníka vedeckej konferencie z praktickej teológie a religionistiky boli príspevky,
v ktorých členovia a doktorandi Katedry katechetiky a praktickej teológie, spolu s mladými vedeckými
pracovníkmi katedry prezentovali výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti. V prvom bloku Ján
Duda načrtol život Ferka Skyčáka, Anton Adam sa pokúsil vysvetliť problematiku kresťanskej nádeje
v teologickom kontexte encykliky Spe salvi Benedikta XVI. a Alojz Kostelanský poskytol pohľad na
nový pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku. V druhom bloku vystúpil Róbert Sarka
s prednáškou na tému Nábožnosť historického Ježiša a Mária Vargová vysvetlila chápanie desatora
v rómskej komunite. Tretia časť konferencie osvetlila problematiku možnosti medzináboženského
dialógu, ktorú prezentovala Viera Hubová, potrebu rozdielnosti pastorálneho prístupu na základe
temperamentu, vysvetlenú Miroslavom Kerekrétym a uctievanie Eucharistie v 40-hodinovej poklone
pred 2. vatikánskym koncilom, prezentovanej Svetlanou Kravecovou. Celá konferencia bola
popretkávaná živou diskusiou, ktorá bola mimoriadnym obohatením všetkých prítomných.
Odborný seminár v rámci týždňa európskej vedy „Legislatívna a ideová determinácia školskej
katechézy na Slovensku“
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 56/1, miestnosť číslo P010

26. novembra 2008 (9:40-11:15; 13:00-15:00), Katedra Katechetiky a praktickej teológie. Zámerom
odborného seminára bolo preanalyzovať aktuálne právne a myšlienkové determinanty cirkevného
školstva na Slovensku. na seminári svoje príspevky prezentovali Anna Kopecká a Ján Dravecký, ktorí
sa zamerli na analýzu Nového školského zákona a z neho vyplývajúce dôsledky pre cirkevné školstvo.
Jozef Ďurček v príspevku s názvom „Katolícka pedagogika“ sa zamyslel nad vzťahom teológie
a prírodných vied ako vážnej výzve pre Katolícku pedagogiku. Ján Duda sa zemral na pojem katolicity
školy ako výchovno-vzdelávacej inštitúcie, ktorý je pomerne nevyjasneným. Z tohto dôvodu sa autor
pokúsil o zadefinovanie špecifických prvkov tejto katolicicity z pohľadu náuky Katolíckej cirkvi.
V štúdii sa ukázalo, že nie je vážnym problémom katolicitu zadefinovať po stránke formálnej
z hľadiska kánonického práva. Avšak problém je zadefinovanie katolicity a jej garancia z pohľadu
materiálnej alebo obsahovej, aby katolicita školy bola vyjadrená aj v atmosfére a duchu školy
Vedecká konferencia aktuálne spoločensko-teologické témy IV.
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 56/1, miestnosť číslo 404
10. decembra 2008 (9:00-15:00), Katedra Katechetiky a praktickej teológie
Obsahom tretieho ročníka vedeckej konferencie na aktuálne spoločensko-teologické témy boli
príspevky, v ktorých doktorandi Katedry katechetiky a praktickej teológie, spolu s mladými vedeckými
pracovníkmi PF KU prezentovali výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti. Na Konferencii odzneli
príspevky: Mgr. Jitka Pejřimovská, Muzikoterapie a katolická spiritualita; PhDr. Marián Kvasnička,
Ku vzťahovej katechéze pedagógov na katolíckej škole; PaedDr. Emília Bocková, Pravé a nepravé
hodnoty života; PaedDr. Anna Dudová, Cirkevné, historické a spoločenské pozadie života špirituála
Jána Čarnogurského (1901 - 1938); Mgr. Teresa Nováková, Prierez životom osobnosti kanonika
Jozefa Vojtasa; PaedDr. Marcel Šefčík, Doktrinálna otázka – „ospravedlnenie alebo ospravodlivenie“
ako problém v ekumenizme. Katolíci verzus evanjelici; ThLic. Anton Ziolkovský, Miesto Tradície
v Zjavení; Mgr. Lívia Šingerová, Biblická tematika v umeleckej próze – autorka Francine Riversová,
Mgr. Monika Kubatková, Vplyv hnutia Nazaret na výchovu detí v katolíckych rodinách na Slovensku.
3.6 RIEŠENÉ VEDECKÉ GRANTY A OSTATNÉ GRANTY
Zapojenie ESF, APVV, VEGA, KEGA, rozvojové projekty a iné
KEGA 3/4061/06: Vytvorenie metodických príručiek pre prácu s biblickými naratívnymi textami vo
vyučovaní Náboženskej výchovy
Prof. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.
Preskúmanie súčasnej naratívnej kritiky ako vhodnej metódy interpretácie biblických naratívnych
textov vo vyučovaní náboženskej výchovy je hlavným cieľom tohto projektu. Na základe tejto
teoretickej bázy ďalším cieľom je vytvorenie didaktickej príručky metódy interpretácie naratívnych
biblických textov na náboženskej výchove a metodických zošitov, ktoré uvádzajú aplikáciu metódy na
konkrétnych textoch Svätého písma. V poslednom treťom roku riešenia projektu Kega boli dotvorené
záverečné publikácie, ktoré predstavujú hlavné uzávery a výsledky riešenia projektu. Odrážajú
najnovšie výsledky výskumu v oblasti biblických vied i katechézy. Metodické príručky sú dôležitým
prínosom pre rozvoj didaktiky náboženskej výchovy.

KEGA 3/4066/06: Prínos spišského biskupa Jána Vojtaššáka do rozvoja školstva na Spiši, Liptove
a Orave
Doc. ThDr. PaedDr. PhDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Projekt má za úlohu preskúmať prínos biskupa Jána Vojtaššáka do rozvoja školstva v regiónoch
spišskej diecézy a preanalyzovať na základe jeho príhovorov a oficiálnych biskupských dokumentov,
ako chápal zásady výchovy a vzdelávania. Záverečný tretí rok riešenia bol rokom klasifikácie
a hodnotenia výsledkov jednotlivých výsledkov výskumu a ich následnej aplikácie do didaktického
procesu. Výskum dokázal nesmiernu zaangažovanosť biskupa Jána Vojtaššáka do rozvoja školstva na
Liptove, Spiše a Oravy. V týchto regiónoch jeho činnosť zanechala citeľné stopyv rozvoji výchovy
a vzdelávania a to tak materiálneho charakteru vo forme vybudovania mnohých školských inštitúcii
ako aj myšlienkové odkazu.
ESF (SORO/280/2005 SOP ĽZ 2005/NP1-036, 11230100447): Podpora vzdelávania a profesionálneho
rastu doktorandov na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku
Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.
V roku 2008 pokračovala realizácia aktivít projektu podľa časového harmonogramu realizácie
projektu. Prebehli jazykové, počítačové a manažérske kurzy v skupinách podľa stanoveného
harmonogramu s dohľadom projektového manažéra a garanta projektu. Počas trvania projektu
prebiehala neustála publicita projektu. Vzdelávacie aktivity projektu boli ukončené individuálnou
prípravou a skúškami frekventantov, ktorých sa zúčastnili v 100% počte s vysokou mierou úspešnosti.
Vedecká časť projektu vyvrcholila v zorganizovaní druhej a konferencie doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov pod gesciou projektu. Záverečná hodnotiaca konferencia a diseminačný
seminár boli začiatkom prezentácie informácií o novom kurikule, ktorého vypracovanie mal za cieľ
projekt. Realizácia aktivít projektu bola úspešne zavŕšená v novembri a finančne vyrovnanie nastalo
v decembri 2008.

3.7 ČLENSTVO VO VEDECKÝCH, REDAKČNÝCH, AKADEMICKÝCH A INÝCH
VÝZNAMNÝCH ORGÁNOCH
Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.
Člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
Člen Vedeckej rady Pedagogickej fakulty v Ružomberku
Člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Prof. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.
Členstvo v redakčnej rade časopisu Tribunál Spišskej diecézy.
Člen vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Člen senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Hubová Viera

Legislatívna a ideová determinácia školskej katechézy na Slovensku
Konferencia na aktuálne spoločensko - teologické témy IV.
3.8 POZVANÉ PREDNÁŠKY
DUDA, J.: I giudici ecclesiastici in contesto dei problemi attuali del mondo contemporaneo, (pozvaný
príspevok ma medzinárodnej konferencii v Spišskom Podhradí v septembri 2008); Organizátorom
sympózia je Slovenská spoločnosť kánonického práva pod gesciou Konferencie biskupov Slovenska)
DUDA, J.: problematické aspekty zo života a činnosti biskupa Jána Vojtaššáka (konferencia „Znaky
časov“ na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí v novembri 2008. Ide o pozvanú konferenciu.
DUDA, J.: Problematika „katolicity“ katolíckych škôl a cirkevných fakúlt a univerzít z pohľadu náuky
cirkvi (pozvaná konferencia na PF KU v novembri 2008).
DUDA, J.: Problémy mladých kňazov súčasnej doby a ich právne riešenia (pozvaná prednáška na
vzdelávaní mladých kňazov Spišskej diecézy v októbri 2008)
DUDA, J.: Pastoračno-právne riešenie praktických problémov, s ktorými sa duchovný pastier stretáva
vo svojej činnosti (pozvaná prednáška na vzdelávaní kňazov Spišskej diecézy v novembri 2008).
Hromják, Ľ.: Likvidácia grécko-katolíckej Cirkvi na Slovensku. Prešovský Sobor. (taliančina) Cluj,
Rumunsko, 27.-.29.11.2008.
Hromják, Ľ.: Vzťah biskupa Párvyho k Andrejovi Hlinkovi. Bratislava, Quo vadis, október, 2008.
Hromják, Ľ.: Katolícka reforma na Slovensku s osobitným zreteľom na činnosť minoritov. Levoča,
Radnica, október, 2008.
KĽUSKA, B.: Owoce Słowa Bożego według czwartej Ewangelii. Referát prednesený v rámci III
Jesiennych Międzynarodowych Dni Biblijnych „Nie samym chlebem żyje człowiek (Pwt 8,3)”. Słowo
Boże w życiu i misji Kościoła, ktoré sa 23.-25.10 2008 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w
Lublinie (Polsko).
KĽUSKA, B.: Apostoł Paweł Ikoną Chrystusa: Koncepcja Mimesis w listach św. Pawła. Referát bol
prednesené na Vedeckom Sympóziu o sv. Pavlovi, ktoré sa uskutočnilo 13.-14. novembra 2008 vo
Vyššom duchovnom seminári v Tarnove (Poľsko)
Kľuska, B.: Pavlova reč na Areopágu ako model ohlasovania evanjelia pohanom. Referát na vedeckej
konferencii s medzinárodnou účasťou Univerzalizmus apoštola Pavla, ktorá sa uskutočnila 5.
decembra 2008 na Teologickom inštitúte TF Ku v Spišskej Kapitule
Sarka Róbert: Identita náboženstve budúcnosti podľa postmoderny, alebo aké náboženstvo má
budúcnosť? – aktívna účasť na vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou Disputatione
quodlibetates (Náboženstvo v kontexte súčasného myslenia) na GTF PU Prešove 20.11.2008
Sarka Róbert: Svedomie vo veku nastupujúcej umelej inteligencie - aktívna účasť na z vedeckej
konferencie konanej 4.10.2008 v Nitre v rámci grantového projektu VEGA č.1/4666/07 Dimenzie
svedomia v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti.

Sarka Róbert: Teológia súkromných zjavení – aktívna účasť na vedeckej konferencii Mariánskej zjavenia
26.11. 2008 na FF KU Ružomberku
Prof. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.
28. – 29. marec 2008: Oslava 100. výročia narodenia Mons. Viktora Trstenského, pápežského preláta.
Aktívna účasť – prednáška na tému: Viktor Trstenský priateľ mladých a vzor pevnej viery.
25. – 29. august 2008: XIV. Sympózium kánonického práva v Spišskej Kapitule.
9. – 17. september 2008: Medzinárodné stretnutie zástupcov 20. meurópskych mariánskych
pútnických miest v Zaragoze (Španielsko) a v Lurdoch (Francúzsko)
Zhodnotenie aktivít pútnického miesta Levoča za rok 2008,
História prameňa, kaplnky a vody na Mariánskej hore,
Vízia podujatí na Mariánskej hore 2009.
19. – 20. september 2008: Konferencia politických väzňov Slovenska – Vystúpenia veriacich na obranu
slobody vyznania a proti prenasledovaniu predstaviteľov Katolíckej cirkvi v roku 1950 na Spiši. Aktívna
účasť. Prednáška: Prenasledovanie veriacich 1949 – 1950 z príležitosti konania púte na Mariánskej
hore.
10. – 12. október 2008: Medzinárodná konferencia z príležitosti 700 rokov prítomnosti rehole
Minoritov na Spiši a v Levoči. Aktívna účasť. Prednáška: Pôsobenie minoritov v Levoči.
4. – 5. november 2008: Medzinárodná konferencia s názvom: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo
svetle výročí. Aktívna účasť. Prednáška: Vznik Spišskej diecézy a biskup Ján Vojtaššák.
19. november 2008: Spomienková slávnosť na osobnosť Štefana Kluberta na Zdravotníckej škole v
Levoči. Aktívna účasť. Prednáška: Štefan Klubert, kňaz, pedagóg a priateľ mladých.
25. novembra 2008: Medzinárodný vedecký seminár pri príležitosti založenia Inštitútu Juraja Páleša v
Levoči. Aktívna účasť. Prednáška: Mons. Štefan Garaj, kňaz a pedagóg.
28. novembra 2008. 21. interdisciplinárny seminár Znaky časov Spišská Kapitula – Spišské Podhradie.
Aktívna účasť. Prednáška: Mons. Štefan Garaj kapitulný vikár, ordinár Spišskej diecézy, v rokoch 1973
– 1989

3.9 PLÁN VEDECKEJ ČINNOSTI PRE ROK 2009
Pokračovať v zaužívanej tradícii vedeckých podujatí a konferencií so zreteľom na konferencie
a semináre pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.
Akcia

Názov

Konferencia doktorandov

Konferencia z praktickej teológie
a religionistiky III.
Február
(Pohľad na osobu Ježiša Krista 2009

a mladých vedeckých pracovníkov

v iných náboženstvách)

Termín

Miesto

P404

Marec
2009

Konferencia z kánonického práva

Prednášky profesorov
Fakultný seminár

Prof. ThDr. PaedDr.
František Dlugoš, PhD.

ICDr.

Paul
P310

20.4.2009

Dejiny
„Štefan Klubert, kňaz, publicista
Cirkvi
a exercitátor“

Kardinál Zenon Grocholewski
Prednáška a diskusia pre všetkých
učiteľov pôsobiacich na katolíckych Katolícka škola a jej učitelia Máj 2009
z pohľadu
Kongregácie
pre
školách všetkých úrovní
katolícku výchovu

P310

Paul
Aula

IV. Zahraničné vzťahy a mobility
4.1 UČITEĽSKÉ A DOKTORANDSKÉ MOBILITY DO - ZO ZAHRANIČIA
V rámci učiteľských mobilít LLP-Erazmus sa z Katedry katechetiky a praktickej teológie
a Ustavu kanonického práva a praktickej teológie zúčasnil prednáškového pobytu na Teologickej
fakulte Sliezskiej univerzity v Katowiciach (Poľská republika) ThDr. Branislav Kľuska, Phd. Pobyt sa
uskutočnil 4.-10. Januára 2009. Počas mobility ThDr. Branislav Kľuska, Phd. odučil 6 hodín v rámci
bežného vyučovacieho procesu z toho 4 hodiny v rámci Civičení zo všeobecného úvod do Svätého
písma – téma: „Kritika textu Svätého písma“ a 2 hodiny v rámci Úvodu do Jánovho diela – téma:
„Analýza literárneho žánru Rozlúčková reč J 13-17“.
Zo zahraničia pricestovali na prednáškovú mobilutu v roku 2008 na Katedru katechetiky
a praktickej teológie dve vyučujúce:
Prof. dr hab. Urszula Szwarc – Teologická fakulta Katolíckej univerzity Jána Pavla II. V Ľubline (Poľská
republika) – termín pobytu: 05-10.04.2008
Témy prednášok:
1. Nieśmiertelność człowieka w świetle Biblii (Nesmrtelnosť človeka v svetle Biblie)
2. Profetyzm starotestamentalny (Starozákonny profetizmus)
3. Maryja w świetle starotestamentalnej nauki o człowieku (Mária v svetle starozákonnej nauki
o človeku)
Dr Beata Urbanek – Teologická fakulta Sliezskej Univerzity v Katowiciach (Poľská republika):
Termín pobytu: 27.09-02.10.2008
Témy prednášok:
1. Hlas ako prostriedok zjavenia v Evanjeliu podľa Jána
2. Seminár zo Starého zákona - 1 Krl

Okrem toho sa vyučujúci katedry zúčastnili na vedeckých konferenciách v zahraničí:
Hromják, Ľ.: Likvidácia grécko-katolíckej Cirkvi na Slovensku. Prešovský Sobor. (taliančina) Cluj,
Rumunsko, 27.-.29.11.2008.
KĽUSKA, B.: Owoce Słowa Bożego według czwartej Ewangelii. Referát prednesený v rámci III
Jesiennych Międzynarodowych Dni Biblijnych „Nie samym chlebem żyje człowiek (Pwt 8,3)”. Słowo
Boże w życiu i misji Kościoła, ktoré sa 23.-25.10 2008 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w
Lublinie (Polsko).
KĽUSKA, B.: Apostoł Paweł Ikoną Chrystusa: Koncepcja Mimesis w listach św. Pawła. Referát bol
prednesené na Vedeckom Sympóziu o sv. Pavlovi, ktoré sa uskutočnilo 13.-14. novembra 2008 vo
Vyššom duchovnom seminári v Tarnove (Poľsko)
Prof. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD. 9. – 17. september 2008: Medzinárodné stretnutie
zástupcov 20. meurópskych mariánskych pútnických miest v Zaragoze (Španielsko) a v Lurdoch
(Francúzsko)
4.2 MOŽNOSTI VYUŽITIA ZAHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
Ústav kanonického práva a praktickej teológie spoluprcauje s viacerými významnými zahraničnými
vedeckými a akademickými pracoviskami spomedzi ktoch je potrebné vymenovať: katolícka
univerzita Jána Pavla II. V Ľubline; Pápežská teologocká akadémia v Krakove, Univerzita Kardinála
Stefana Vyszynskeho vo Varšava, 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
- Ppríprava spoločných vedeckých konferencií
- Príprava spoločných vedeckých publikácií
- Študentská a učiteľská mobilita

Medzinárodné projekty, riešené na Katedre katechetiky a praktickej teológie PF KU v Ružomberku:
Názov projektu
Re-Creation - Creative Approaches in
Religious Education and Personal
Development

Podporuje
IP_APP_NALLP_AT07_Graz.061

Začiatok

Koniec

2007

2010

Zodpovedný riešiteľ projektu: ThDr.
Branislav Kľuska, PhD.

V. Materiálno-technické zabezpečenie, laboratóriá, informačné technológie
Katedra katechetiky a praktickej teológie disponuje materiálnym, technickým, priestorovým
vybavením, ktoré má v užívaní Pedagogická fakulta KU.. Katedra používa 12 počítačov, 2 laserové

multifunkčné zariadenia umožňujúce laserovú tlač, kopírovanie, skenovanie, dve samostatne
laserové tlačiarne a dva prenosté miltuprojektory. Prednášky, semináre a cvičenia sú zabezpečované
na 3 učebniach ktoré má v užívaní Pedagogická fakulta KU, ktoré sú vybavené didaktickou technikou
(meotar a dataprojektor) a tiež pripojením na internetovú sieť. Okrem toho Katedra disponuje
s jednou katechetickou miestnosťou vybavenou didaktickou technikou. Knižnica katedry obsahuje
približne 500 kusov odbornej a vedeckej literatúry. Okrem toho katedra vlastní špičkový vedecký
encyklopedický a textovo-analytický software Logos – Gold Scholar Edition, ktorého súčasťou je 25
tisíc. vedeckých kníh. Software využíva textovú gramatickú analýzu biblického textu.
Zoznam materiálno-technického zabezpečenia katedry
Obstar.hod
v Sk

Označenie IM

Nákl.str.

Dátum akt.

Dig.audiozáz.OLYMPUS WS-300M vč.2000111635
PF00959

katechetika

6 000,00 31.07.2007

digit.fotoaparát CANON

katechetika

10 000,00 30.11.2006

Logitech Cordiess-laserové ukazovátko

katechetika

2 499,00 31.07.2007

monitor CRT PHILIPS

katechetika

4 284,00 30.09.2005

multiprojektor 3M Ansi WIFI vč. 0001

katechetika

49 998,00 31.08.2007

multiprojektor BenQ

katechetika

28 993,20 31.10.2006

multiprojektor BenQ MP610

katechetika

40 460,00 31.12.2005

notebook ACER Xp Home

katechetika

31 081,60 31.12.2005

notebook HP Compaq nx7300 vč.UNV 7171GKJ, PF00950 katechetika

28 999,75 31.07.2007

notebook HP Compaq nx7300 vč.UNV 7171GKJ, PF00950 katechetika

28 999,75 31.07.2007

notebook HP Compaq nx7300 vč.UNV 7171GKJ, PF00950 katechetika

28 999,75 31.07.2007

notebook HP Compaq nx7300 vč.UNV 7171GKJ, PF00950 katechetika

28 999,75 31.07.2007

notebook HP Compaq nx7300 vč.UNV 7171GKJ, PF00950 katechetika

28 999,75 31.07.2007

notebook HP Compaq nx7300 vč.UNV 7171GKJ, PF00950 katechetika

28 999,75 31.07.2007

notebook IBM

katechetika

40 444,50 30.06.2006

PC GAMO Office

katechetika

18 667,00 30.09.2005

PC GAMO Office 510, vč. 14707, PF 01007

katechetika

19 999,00 31.10.2007

PC GAMO Office Pro

katechetika

20 610,80 30.06.2006

PC GAMO Office PRO 545 X vč. 14527 PF00914

katechetika

20 000,00 30.07.2007

PC GAMO Office PRO 545 X vč. 14528 PF00915

katechetika

20 000,00 30.07.2007

projektor Optoma DLP EP 771 vč.1D31EF1E107130423

katechetika

29 899,00 30.07.2007

scaner HP ScanJet 2400C

katechetika

1 999,00 30.11.2006

software LOGOS BIBLI 3 GOLD DVD

katechetika

53 041,00 23.08.2007

tlačiareň HP 1020

katechetika

4 999,20 31.12.2006

tlačiareň HP COLOR LaserJet CM 1017
vč.SCNCZ72TGSW

katechetika

19 999,00 31.07.2007

tlačiareň HP LaserJet 1022 v.č.VNC3528367 PF 00962

katechetika

7 299,50 31.07.2007

tlačiareň HP LaserJet Color 2550n

katechetika

27 954,30 31.12.2005

tlačiareň HP LasetJet 3030 MFP

katechetika

18 109,40 31.12.2005

tlačiareň HP LJ 1022

katechetika

7 464,00 30.09.2005

Tlačiareň Lexmark X340

katechetika

7700.00 12.12.2007

USB KINGSTON 4 GB PF 00953

katechetika

2 300,20 31.07.2007

USB KINGSTON 4 GB PF 00953

katechetika

2 300,20 31.07.2007

USB KINGSTON 4 GB PF 00953

katechetika

2 300,20 31.07.2007

USB KINGSTON 4 GB PF 00953

katechetika

2 300,20 31.07.2007

VI. Študentská vedecká odborná a umelecká činnosť
VII. Iné aktivity katedry
Záver
Ústav kanonického práva a praktickej teológie vznikol 1.9.1995 (vtedy Ústav histórie a katolíckej
teológie) najprv na Pedagogickom inštitúte sv. Ondreja Trnavskej univerzity. Od septembra 1998 bol
ústav súčasťou Žilinskej univerzity a od 1. 9. 2000 Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku.
Vedecký výskum je orientovaný v ústave na kanonické právo, didaktiku náboženskej výchovy,
katechetiku, praktickú teológiu a dejiny cirkvi. Náboženská výchova je chápana ako súčasť širšie
ponímanej katechetickej činnosti, konkrétne ako školská katechéza. Predstavuje aplikáciu základných
teologických disciplín (systematické teologické disciplíny, historicko-biblické teologické disciplíny
a praktické teologické disciplíny) v školskej výučby. Preto vedecký výskum ústavu 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 ústavu vo svojom výskume okrem toho zahŕňajú celý obsahový rozsah praktickej (morálna
teológia, pastorálna teológia, liturgická teológia, katechetika) a dejinno-biblickej (dejiny cirkvi,
biblická teológia, patrológia) teológie a kánonického práva. Ústav sa zameriava na vzdelávanie
a formovanie učiteľov náboženskej výchovy, pastoračných pracovníkov a animátorov malých
spoločenstiev.
Ústav 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 interdisciplinárny prienik vedeckej disciplíny
katechetika (náboženská výchova) aj do pedagogických disciplín ústav 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 ústav definoval nasledovné výskumné oblasti: stav a perspektíva
vyučovania náboženskej výchovy na Slovensku, Biblia v katechéze; morálny rozmer učiteľa
náboženskej výchovy, liturgia v katechéze, kreatívne metódy vo vyučovaní náboženskej výchovy,
cirkevné školstvo.

