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

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
PaedDr. Mária Vargová, PhD.
Katarína Regecová

Štruktúra funkčných miest:
profesor:

prof. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
prof. dr. hab. Krystyna Chałas, PhD.
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

docent:

doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.
doc. Mgr. Nadežda Novotná, PhD.
doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc.

odborný asistent:

PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.
RNDr. Janka Kopáčová, CSc.
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
PaedDr. Mária Vargová, PhD.
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
PaedDr. Mária Karasová, PhD.
PaedDr. Janka Mastišová, PhD.
PaedDr. Beáta Murinová, PhD, sr. Ľudmila, CJ

II. 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 2014 patria:

Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou
Medzinárodná vedecká konferencia Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného
vzdelávania (30. ročník cyklu konferencií), Veľká Lomnica, 08. a 09. septembra 2014.
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Prof. PhDr. Mária KOŽUCHOVÁ, CSc. bola spoluorganizátorkou konferencie.
Cieľom konferencie bolo prezentovať výsledky práce vedeckých, vedeckovýskumných a pedagogických pracovníkov zaoberajúcich sa didaktickými
a odbornými otázkami výučby technických odborných predmetov na základných,
stredných a vysokých školách i v rámci prípravy učiteľov predmetu Technika na
učiteľských fakultách. Riešená problematika konferencie sa niesla v kontexte zmien
a následnej realizácie štátneho vzdelávacieho programu v oblasti technického
vzdelávania na základných a stredných školách v Slovenskej republike.
Medzinárodná konferencia : Biológia v škole dnes a zajtra. Konferencia bola
organizovaná Katedrou biológie a ekológie v spolupráci s Katedrou predškolskej a
elementárnej pedagogiky. Ružomberok, 3.-4.02. 2014.
Cieľom plánovanej konferencie bolo ponúknuť možný interdisciplinárny dialóg v
prírodovedne, humanitne a esteticky orientovaných vedných disciplínach so
zreteľom na spoznávanie prírodného a kultúrneho dedičstva a následnú aplikáciu
nových poznatkov v edukačnom procese na všetkých typoch škôl.
Študenti žiakom alebo Kniha má krídla. Interaktívna hodina slovenského jazyka
so žiakmi 3. ročníka ZŠ za účasti študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie,
MURINOVÁ, B. – MASTIŠOVÁ, J., KPEP, PF KU, 27. 10. 2014 V rámci Týždňa vedy
sa uskutočnila interaktívna hodina študentov odboru učiteľstvo pre primárne
vzdelávanie. Podujatie bolo prepojené aj s Medzinárodným dňom školských knižníc.
V rámci projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, do ktorého sa zapojila
ZŠ Andreja Hlinku v Černovej, študenti pripravili pre žiakov 3. ročníka súbor aktivít,
ktorými priblížili osobnosť Andreja Hlinku v kontexte rozvíjania čitateľskej
gramotnosti.
Význam reflexie praktickej skúsenosti študentov odboru Predškolská elementárna
pedagogika, KPEP, PF KU, 13. 11. 2014. KPEP zorganizovala vedecký seminár pre
učiteľov primárneho vzdelávania, predovšetkým pre učiteľov cvičných škôl
študentov odboru Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s cieľom poskytnúť kľúčové
aspekty týkajúce sa pedagogickej praxe našich študentov členmi KPEP v rámci
jednotlivých odborových didaktík. Cieľom vedeckého seminára bolo prezentovať
skúsenosti didaktikov jednotlivých vyučovacích predmetov na primárnom stupni
svoje skúsenosti z pedagogickej praxe študentov za prítomnosti cvičných učiteľov.
Mal vedecký charakter, ale vytvorila sa aj významná výmena názorov s učiteľmi
cvičných škôl k pripravenosti študentov na náčuvovú a súvislú prax študentov.
KOŽUCHOVÁ, M.: Poznávací proces žiaka vo výučbe vlastivedy a skúsenosti študentov z
pedagogickej praxe
ŽILKOVÁ, K.- KOPÁČOVÁ, J.: Poznávací proces v elementárnej matematike a jeho
reflexia v kontexte pedagogickej praxe
KOSTELANSKÝ, A.: Sebareflexia pedagogickej praxe študentov predškolskej pedagogiky z
hľadiska kvality ich vlastných výstupov v školskom klube detí
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MURINOVÁ, B.: Motivačná štruktúra žiaka primárneho vzdelávania v kontexte
vyučovacieho predmetu slovenský jazyk.
MASTIŠOVÁ, J.: Aktuálne otázky praktickej prípravy študentov učiteľstva primárneho
vzdelávania.
Kde je metla, Rozprávka na motívy - Kde bolo, tam nebolo od Kristy Bendovej.
(Interaktívne divadelné predstavenie s deťmi MŠ, za účasti študentov predškolskej a
elementárnej pedagogiky)
PF KU, Ružomberok, 19.november 2014
Predstavenie na motívy rozprávky od Kristy Bendovej prinieslo interakciu medzi
handicapovanými hercami Divadla z Pasáže v Banskej Bystrici a deťmi materskej
školy Kľačno z Ružomberka za účasti študentov predškolskej a elementárnej
pedagogiky
Spiaci krásavec: neznáme talianske diela pre deti
13. november 2014., PF KU Ružomberok
Prednáška v rámci Týždňa vedy v spolupráci s Katedrou cudzích jazykov. Cieľom
prednášky bolo predstaviť vybraných talianskych autorov literatúry pre deti, ktorých
diela nie sú na Slovensku preložené a tak rozšíriť obzor študentom predškolskej a
elementárnej pedagogiky.
Účasť katedry na podujatí
19. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou EME 2014: Matematické
vzdělávání v primární škole – tradice, inovace, PF Univerzity Palackého v
Olomouci, 23. – 25. 4. 2014. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou bola
venovaná problematike elementárnej matematiky z pohľadu žiaka, učiteľa ako aj
študentov študijného odboru učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.
KOPÁČOVÁ, J.: Úroveň finančnej gramotnosti študentov učiteľstva pre primárne
vzdelávanie
ŽILKOVÁ, K.: Poznatky a predstavy o pravouholníkoch študentov učiteľstva pre primárne
vzdelávanie
Medzinárodná vedecká konferencia: 14 th Mate Demarin Days. Contemporary
Challenges to Educational Theory and Practice. 29.-30.05.2014, Topusko,
Chorvátsko.
ZENTKO, J. - BLAHÚTOVÁ, D. - UHRINOVÁ, M. - MACKO, J.: Developing of
scientific literacy of students through the learning chemistry content in lower education in
Slovakia.
Medzinárodná vedecká konferencia: Society and Technology 2013. Opatija, 28.- 30.
6. 2014.
Na 21. ročníku konferencie boli prezentované výsledky interdisciplinárnych
vedeckých výskumov, ktorých oblasťou záujmu bol vývoj spoločnosti, vzdelávanie,
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veda a technológia. Konferencie sa aktívne zúčastnili: PaedDr. Miriam Uhrinová,
PhD. a PaedDr. Jozef Zentko, PhD. s príspevkom: Implementation of communication
elements of folk culture into process of primary education in Slovakia.
Trendy ve vzdělávání. Olomouc, 19. – 20. júna 2014
Prezentácia a publikácie poznatkov, postupov, výsledkov vedeckej a odbornej
činnosti zodpovedajúcich novým trendom technického vzdelávania, výučby o
informačných a komunikačných technológiách aj výučby v príbuzných predmetov
zameraných na vzdelávanie v informačnej spoločnosti. Zúčastnila sa prof. PhDr.
Mária Kožuchová, CSc., kde vystúpila s hlavným referátom: Retrospektívy
a perspektívy koncepcií technicky vzdelávacích predmetov.
KOŽUCHOVÁ, M.-UHRINOVÁ, M.: Odkaz kultúrneho dedičstva v implementácii
ľudových remesiel do edukačného procesu
KOZÍK, Z. – PAVELKA, J.- LUKÁČOVÁ, D.- ĎURIŠ, M.-KUZMA, J. –
KOŽUCHOVÁ, M.: Pohľad verejnosti na návrh zmien v Štátnom vzdelávacom programe
v Slovenskej republike vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce
Medzinárodná vedecká konferencia: Międzynarodowa Konferencja Naukowa w
ramach projektu Wyszehradzkiego „Media w edukacji formalnej i nieformalnej“,
Uniwetsitet Śląski w Katowicach, 12. 6. 2014. Medzinárodná konferencia zameraná
na média. Aktívna účasť: PaedDr. Mária Vargová, PhD., PaedDr. Mária Karasová,
PhD.
XII Międzynarodowe Sympozjum Dydaktyki Fotografii: Fotografia i filmcodzienność mediów. Czestochowa, Akademija Im. J Dlugosza.Miesto , 9.10. 2014
ZENTKO, J. 2014. Multiaspektowa analiza obrazu fotograficznego, jako istotny element
poznawania kultury ludowej. Pozvaná prednáška
Medzinárodne sympózium zamerané na interdisciplinárny rozmer viacerých oblastí
vizuálnej kultúry so zreteľom na fotografiu a film. Priestor bol venovaný aj
uplatneniu vizuálnej antropológii v edukačnej realite.
Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania (30. ročník cyklu
konferencií), Veľká Lomnica, 08. a 09. septembra 2014. Prof. PhDr. Mária
KOŽUCHOVÁ, CSc. predniesla hlavný príspevok: 30-ročná história technického
vzdelávania riešená na konferenciách „Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného
vzdelávania“.
Medzinárodná vedecká konferencia: Współczesne aspekty w edukacji i
wychowaniu dziecka, Siedlce, september 2014. Aktívna účasť: PaedDr. Mária
Vargová, PhD., PaedDr. Mária Karasová, PhD.
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: ARS ET EDUCATIO 1., Katedra
hudby, Katedra výtvarného umenia, PF KU v Ružomberku, 18. – 20.11.2014,
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou bola zameraná na postupy vo
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výtvarnom a hudobnom umení, edukačný proces a na významné osobnosti z oblasti
hudobného a výtvarného umenia. Aktívna účasť: PaedDr. Mária Vargová, PhD.
Biblia a jej interdisciplinárne reflexie, TF TU, Bratislava, 12. 11. 2014.
Medzinárodná vedecká konferencia sa konala v rámci Týždňa vedy. Týkala sa
didaktickej profilácie biblického textu, ktorú rieši projekt VEGA č. 1/1339/12. Kľúčové
témy boli zamerané na Sväté písmo z rôznych interdisciplinárnych pohľadov.
MURINOVÁ, B.: Symbolické chápanie vody v biblických textoch.
Odborná konferencia Národného projektu „PRINED – Projekt inkluzívnej edukácie“;
Metodicko-pedagogické centrum, Banská Bystrica, 23.10.2014. Konferencia sa týkala
predstavenia národného projektu, ktorý je zameraný na podporu inkluzívneho
prostredia MŠ a ZŠ. MASTIŠOVÁ J., KPEP
Odborný seminár: Inštruktáž pre inkluzívne tímy „PRINED – Projekt inkluzívnej
edukácie“. Cieľ odborného seminára: Prostredníctvom akceleračných programov
zameraných na stimuláciu rómskych detí skvalitniť diagnostický proces v MŠ.
Vytvorením inkluzívnych tímov a ich vyškolením na osvojenie profesijných
kompetencii potrebných na uspokojovanie a rozvoj špecifických vzdelávacích potrieb
žiakov pochádzajúcich z MRK podporiť inklúziu v prostredí ZŠ. MASTIŠOVÁ J.,
KPEP, PF KU, od 5.11.2014 do 7.11.2014 – Staré Hory; od 10.11.2014 do 12.11.2014 –
Rimavská Sobota. V rámci Národného projektu PRINED realizovala odbornú
inštruktáž pre učiteľov MŠ a ZŠ, ktoré sú zapojené do projektu.
Vyhodnocovací proces projektu realizuje Hlavná evalvačná skupina (HES), ktorej
členom je doc. Katarína Žilková, PhD. Stretnutie členov HES sa konalo dva krát
v priebehu roka (3.10.-4.10.2014 Nový Smokovec, 12.12.-13.12.2014 Staré hory)
ISSEP 2014 : Local Proceedings of the 7th International Conference on Informatics
in Schools: Situation, Evolution and Perspectives : selected papers, Istanbul,
Ankara University, Konferencia ISSEP 22. – 25. 9. 2014, Konferencia zameraná na
problematiku informatiky a informatickej výchovy a tiež na využívanie IKT
v edukácii. Konferencia je orientovaná na výskumnú a praktickú oblasť vzdelávania
informatiky v primárnom a sekundárnom vzdelávaní. Spolu s doc. Gunčagom sme
boli takmer jediní, ktorí sa orientovali na primárne vzdelávanie. ISSEP je
medzinárodnou konferenciou s dlhoročnou tradíciou, ktorá sa každoročne koná
v inej krajine.
8. didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou zameraná na nové trendy vo
vyučovaní matematiky na základných, stredných a vysokých školách a na zvýšenie
matematickej, technickej a prírodovednej gramotnosti. Termín konferencie: 15. apríl
2014. Aktívna účasť: doc. Katarína Žilková, PhD. (členka vedeckého výboru
konferencie) s príspevkom: Poznatky a predstavy o rovnobežníkoch študentov učiteľstva
pre primárne vzdelávanie.
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46. konferencia slovenských matematikov v Jasnej pod Chopkom. 20. 11. - 23. 11.
2014 a zasadnutie výboru Slovenskej matematickej spoločnosti. Aktívna účasť: doc.
Katarína Žilková, PhD. (člen výboru - pedagogická sekcia SMS). Na podujatí sa
formulovali stanoviská SMS ku kvalite matematického vzdelávania na všetkých
stupňoch škôl.

III. 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.
3.1 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
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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 od akademického roku 2012/13 zabezpečuje rozširujúce štúdium:
Náboženská výchova pre materské školy pre učiteľky náboženskej výchovy v
predprimárnom vzdelávaní. Študenti získavajú teoretické poznatky z oblasti
didaktiky náboženskej výchovy detí predškolského veku v materskej škole
a nadobúdajú praktické zručnosti v realizácii náboženskej výchovy v materskej škole.
Od akademického roku 2012/13 zabezpečuje rozširujúci študijný program: Hudobné
umenie pre materské školy v študijnom programe Predškolská a elementárna
pedagogika. Predmet smeruje k výchove všetkých zložiek hudobného nadania,
získať základné zručnosti v hre na zvolenom hudobnom nástroji, zvyšovať
prednesovú a technickú úroveň hry, podporovať individualitu študentov. U
študentov, ktorí už majú základy hry na hudobnom nástroji, upevňovať a rozvíjať
technické a výrazové prostriedky.
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.

3.2 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.).
Na základe výzvy o nomináciu výnimočných študentov pri príležitosti ocenenia
mestom Ružomberok ku Dňu študentstva bola za KPEP PF KU nominovaná
študentka Veronika Súkeníková, študentka 3. ročníka bakalárskeho štúdia.
V roku 2014 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva udelil 1.
viceprimátor mesta Ružomberok Ing. Miroslav Zuberec spolu s 2.
viceprimátorom PaedDr. Stanislavom Bellom, prednostom Mestského úradu Ing.
Dušanom Matajom a vedúcim oddelenia školstva a športu Ing. Jozefom Pažítkom
pamätný list študentke Bc. Kataríne Regecovej.
3.3 Komentované ocenenia študentov v rámci katedry, inštitútu, ústavu.
3.4 Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť.
IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
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Katedra 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, kde
uchádzač preukazuje pred komisiou pre rigorózne skúšky hlbšie vedomosti v
širšom základe zvoleného študijného odboru, spôsobilosť osvojovať si samostatne
nové poznatky vedy a praxe a schopnosť aplikovať získané vedomosti tvorivým
spôsobom v praxi.
V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry
Publikačná činnosť členov katedry v roku 2014:
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
UHRINOVÁ, M. - ZENTKO, J.: Regional studies within the context of education. 2014.
Milano : EDUCatt, 2014. 157 p. ISBN 978-88-6780-082-7.
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
KOPÁČOVÁ, J.- ŽILKOVÁ, K. a kol.: Matematické uvažovanie detí. Ružomberok :
Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. 100 s. ISBN 97880-561-0162-9.
UHRINOVÁ, M.: Implementácia regionálnej výchovy do edukačného procesu v primárnom
vzdelávaní. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2014. 132 s. ISBN 978-80-561-0153-7.
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
TRUBÍNIOVÁ, V.: Učiteľ a európske hodnoty. Teoreticko-odborná príručka k poňatiu
európskych hodnôt a kultúrneho dedičstva
v predprimárnom vzdelávaní.
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2014. 360 s. ISBN 978-80-561-0118-6.
VARGOVÁ, M. - MIŠÁNIKOVÁ, M.: Časopriestorová orientácia v primárnom vzdelávaní.
Ružomberok : Verbum, 2014. 80 s. ISBN 978-80-561-0168-1.
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web
of Science alebo SCOPUS
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UHRINOVÁ, Miriam - ZENTKO, Jozef: Implementation of communication elements of
folk culture into process of primary education in Slovakia. In: Informatologia. ISSN 13300067, Vol. 47, No. 2-3 (2014), p. 115-120.
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
UHRINOVÁ, M. - HLÁČIKOVÁ, K.: Spolupráca školy a múzea z pohľadu učiteľov
primárneho vzdelávania. In: Kultura, umění a výchova : odborný recenzovaný časopis.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 2336-1824, Online, roč. 2, č. 1
(2014), s. 1-6.
ŽILKOVÁ, K.: Parallelogram Conceptions and Misconceptions of Students Who Study to
Becom Teachers in Pre-Primary and Primary Education. In: Indian Journal of Applied
Research. - ISSN 2249-555X, Vol. 3, issue 7 (2014), p. 128-130.
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
CHANASOVÁ, Z.: Práca s biblickým príbehom prostredníctvom biblických postáv v
katechéze detí. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica
Ružomberok. - ISSN 1336-2232, Roč. 13, č. 2 (2014), s. 21 – 27.
KARASOVÁ, M.: Postoj učiteľov voči médiám súvisiaci s utváraním postoja žiakov
In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Universitas Catholica Ružomberok. ISSN
1336-2232, Roč. 13, č. 2 (2014), s. 258 – 265.
KOPÁČOVÁ, J.: Primárne prírodovedné vzdelávanie v kurikulárnych materiáloch =
Primary science education in the curricular documents, 2014. In : Studia Scientifica
Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok. - ISSN 1336-2232, Roč.
13, č. 2 (2014), s. 152-159.
KOPÁČOVÁ, J.: Propedeutika merania dĺžky = Propaedeutic of length measurement,
2014. In : Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica
Ružomberok. - ISSN 1336-2232, Roč. 13, č. 1 (2014), s. 150-154.
KOSTELANSKÝ, A.: Výchova a vzdelávanie v školskom klube In: Studia Scientifica
Facultatis Paedagogicae. Universitas Catholica Ružomberok. ISSN 1336-2232, Roč. 13, č.
2 (2014), s. 266 – 271.
KOŽUCHOVÁ, M.: Rozvoj schopnosti vedecky bádať v primárnom technickom vzdelávaní
= Development of the ability to scientifically observe in the primary technical
education. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica
Ružomberok. ISSN 1336-2232, Roč. 13, č. 2 (2014), s. 160-168.
KOŽUCHOVÁ, M.: Informačno-komunikačné technológie vo vzdelávaní, medzinárodné
porovnanie = Information and communication technologies in education international
comparison. In: Technika a vzdelávanie. - ISSN 1338-9742, Roč. 3, č. 1 (2014), s. 6-8.
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MASTIŠOVÁ, J.: Príprava dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na primárne
vzdelávanie = Preparation of a child from socially disadvantaged environment for primary
education. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica
Ružomberok. - ISSN 1336-2232, Roč. l3, č. 2 (2014), s. 79-93.
MASTIŠOVÁ, J.: Socially Disadvantaged Children and their Education in the First PreSchool Grade = Sociálne znevýhodnené dieťa a jeho edukácia v nultom ročníku. In:
Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN 1335-9185,
Roč. 14, č. 3 (2014), s. 87-95.
MURINOVÁ, B.: Povrly Primary School in the Process of Core Competencies Development
= Základná škola Povrly v procese rozvíjania kľúčových kompetencií. In Disputationes
Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN 1335-9185, Roč. 14, č. 3
(2014), s. 96-102.
MURINOVÁ, B.: Problematika ortografie v primárnom vzdelávaní = Orthography in
Primary Education. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas
Catholica Ružomberok. - ISSN 1336-2232, Roč. 13, č. 2 (2014), s. 189-205.
UHRINOVÁ, M. - KOŽUCHOVÁ, M.: Spolupráca múzea a školy v kontexte primárneho
vzdelávania. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica
Ružomberok. ISSN 1336-2232, Roč. 13, č. 2 (2014), s. 206-214.
VARGOVÁ, M. Prínos cvičení každodenného života pre dieťa v pedagogike Marie
Montessori = Advantages of exercises in daily life for a child in pedagogy Maria
Montessori. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica
Ružomberok. - ISSN 1336-2232, Roč. 13, č. 2 (2014), s. 107-115.
ZENTKO, J. - CHANASOVÁ, Z.: Školská katechéza v primárnom vzdelávaní so
zreteľom na implementáciu výtvarnej estetiky a umenia. In: Studia Scientifica
Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok. ISSN 1336-2232, Roč. 13, č.
2(2014), s. 132 - 140.
ŽILKOVÁ, K. - ŽIDEK, O.: Dienesov logický blok - zaznávaná alebo zabudnutá pomôcka na
rozvíjanie matematických predstáv. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae :
Universitas Catholica Ružomberok. ISSN 1336-2232, Roč. 13, č. 1 (2014), s. 116-123.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
CHANASOVÁ, Z.: Gestalt Pedagogy of Albert Höfer in Religious Education. In:
Pedagogia e Vita : Rivista di problemi pedagogici educativi e didattici : Nuovo
realismo ed educazione / red. Giovanni Menestrina. - Brescia : La Scuola, 2014. - ISBN
978-88-350-3532-9. - ISSN 0031-3777, 71 (2013), p. 203-215.
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VARGOVÁ, M.: Hudobno-pohybová tvorivosť u žiakov = Music - motion creativity of
pupils. In: Integrowanie działań pedagogiczno-artystycznych w edukacji
elementarnej / red. nauk. Mirosław Kisiel, Hewilia Hetmańczyk-Bajer. - wyd. I. Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2014. ISBN 978-83-929881-6-8, s. 47-54.
VARGOVÁ, M. - KARASOVÁ, M.: Education of Pupils to the acceptance of cultural
differences through Media Education in Primary Education.
In: FACES OF
TRADITIONAL AND NEW MEDIA IN EDUCATION OF THE 21st CENTURY
FEATURES – TOOLS – USE / red. Monika Frania, Tomasz Huk, Marcin Muioł. Toruń
: Wyd. Adam Marszałek, 2014. ISBN 978-83-7780-946-4. s. 62-74.
AED Vedecké
monografiách

práce

v

domácich

recenzovaných

vedeckých

zborníkoch,

KOŽUCHOVÁ, M. - KARASOVÁ, M.: Výhody a riziká vznikajúce implementáciou
IKT do edukačného procesu. In: Molnár, T. (Eds.) IKT vo vzdelávaní : výstupy
výskumných štúdií zameraných na technické vzdelávanie. Nitra : Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre, 2014. s. 158 – 173. ISBN 978-80-558-0633-4.
ENGLER, A. - KOVÁCS, E. - CHANASOVA, Z. - BŁASIAK, A. - DYBOWSKA, E SZEWCZUK, K.: Future professional plans of students in teacher education. In.: Pusztai,
G. - Engler , Á.: Comparative research on teacher education. Ružomberok : Verbum,
2014, 173 s. ISBN ISBN 978-80-561-0122-3. s. 139 - 158.
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
KARASOVÁ, M. – GUNČAGA, J. Using ICT in Informatics Education and Selected
Subjects in Primary Education for Developing of Pupils´ Abilities. In: Gülbahar, Y. –
Karataş, E. – Adnan, M. (Eds.) ISSEP 2014 : Local Proceedings of the 7th International
Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives : selected papers.
Istanbul : Ankara University, 2014. p. 33 – 41. ISBN 978-605-136-171-0.
KOŽUCHOVÁ, M.: Retrospektívy a perspektívy koncepcií technického vzdelávania =
Retrospectives and Perspectives of Technical education Conceptions. In: Trendy ve
vzdělávání 2014 : Informační technologie a technické vzdělávání / eds. Martin
Havelka, Miroslav Chráska, Milan Klement, Čestmír Serafín. - [1. vyd.]. - Olomouc :
GEVAK, 2014. - ISBN 978-80-86768-89-2, CD-ROM, s. 71-77.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
KOPÁČOVÁ, J.: Úroveň finančnej gramotnosti študentov učiteľstva pre primárne
vzdelávanie ; rec. Růžena Blažková, Jana Coufalová et al., 2014. In ed. Martina
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Uhlířová: Matematika 6 : matematické vzdělávání v primární škole - tradice, inovace
: sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí konané 23. - 25. 4. 2014 v
Olomouci. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. - ISBN 978-80-244-4062-0, S. 117121.
KOŽUCHOVÁ, M. - UHRINOVÁ, M.: Odkaz kultúrneho dedičstva v implementácii
ľudových remesiel do edukačného procesu. In: Trendy ve vzdělávání 2014 : Informační
technologie a technické vzdělávání. Olomouc : GEVAK, 2014. ISBN 978-80-86768-892, CD-ROM, s. 78-81.
ZENTKO, J. - BLAHÚTOVÁ, D. - UHRINOVÁ, M. - MACKO, J.: Developing of
scientific literacy of students through the learning chemistry content in lower education in
Slovakia. In: Prskalo I. et al. (eds.): 14 th Mate Demarin Days. Contemporary
Challenges to Educational Theory and Practice. 29.-30.05.2014, Topusko, Croatia.
Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2014, s. 333-344. ISBN 978-953-7210-72-4.
ZENTKO, J. - UHRINOVÁ, M.: Výtvarná tvorba v detskom divadle inšpirovaná ľudovým
umením v primárnom vzdelávaní na Slovensku. In: New horizons in Education, Culture
and Sports. Bunčič Veselin (ed.) Subotica: Visoka škola strukovnih studija za
obrazovanje vaspitača i trenera, 2014, s. 44-48. ISBN 978-86-87893-21-4.
ŽILKOVÁ, K.: Poznatky a predstavy o pravouholníkoch študentov učiteľstva pre primárne
vzdelávanie. In: Matematika 6 : matematické vzdělávání v primární škole - tradice,
inovace. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4062-0. ISSN 08629765, S. 284-288.
ŽILKOVÁ, K.: Prednosti a riziká vzdelávania prostredníctvom e-learningového kurzu
manipulačná geometria. In: XXVI. Didmattech 2013 : New Technologies in Science and
Education : international scientific and professional conference. Györ : University of
West Hungary in Györ, 2014. ISBN 978-963-334-184-1, S. 222-227.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
CHANASOVÁ, Z.: Špecifiká témy krádeže a klamstva v katechéze detí mladšieho školského
veku = Specifications of the theft and deception topic in the catechesis of children of
younger school age. In: Koncipovanie osobnosti človeka v deficite dobra a lásky :
medzinárodná vedecká konferencia / ed. Emil Turiak. - 1. vyd. - Ružomberok :
Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. - ISBN 978-80561-0134-6, CD-ROM, s. 48-53.
KOPÁČOVÁ, J.: Finančná gramotnosť žiakov mladšieho školského veku = Financial
Literacy of Primary School Pupils. In eds. Beáta Akimjaková, Ivana Rochovská:
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IX. -
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Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014.
ISBN 978-80-561-0115-5, CD-ROM, s. 212-219.
KOŽUCHOVÁ, M.: Retrospektívy a perspektívy v príprave učiteľov primárneho
vzdelávania na Slovensku. In: Súčasnosť a perspektívy vysokoškolského vzdelávania :
10. výročný medzinárodný vedecký festival : Pedagogica Actualis VI. / eds. Ján
Danek, Martin Droščák. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-552-2, S. 138-150.
ŽILKOVÁ, K.: Poznatky a predstavy o rovnobežníkoch študentov učiteľstva pre primárne
vzdelávanie. In: 8. didaktická konferencia : zborník príspevkov. Dubnica nad Váhom :
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014. ISBN 978-80-89732-012, S. 231-237.
BCI Skriptá a učebné texty
CHANASOVÁ, Z.: Vybrané kapitoly z literatúry pre deti so zameraním na výchovu
k cnostiam. Ružomberok: Verbum, 2014. ISBN 978-80-561-0158-2.
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
KOPÁČOVÁ, Janka. Prírodné javy v predstavách detí, 2014. In : Naša škola :
odborný metodický časopis pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných
škôl. - ISSN 1335-2733, Roč. 17, č. 5-6 (2014), s. 23-31.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
CHANASOVÁ, Z.: Karbowniczek, J. - Vargová, M.: Predprimárne vzdelávanie včera a dnes.
Ružomberok: Verbum, 2011. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae :
Universitas Catholica Ružomberok. - ISSN 1336-2232, Roč. 13, č. 2(2014), s. 296.
MURINOVÁ, B.: Literatúra ako prostriedok k zmysluplnému využívaniu času. In
Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny. ISSN 1339-4908, Roč.
1, č. 1 (2014), s. 76-77. Rec. na: Edukace dětí a mládeže ve volném čase I. / ed.
Gabriela Šarníková. - Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2013. 339 s. ISBN 978-80-561-0039-4.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru
DARMO, A - CHANASOVÁ, Z - JURČOVÁ,K - KIČUROVÁ,M.: Príjmite. 15 rokov
skúseností mládeže v Diecéznom centre v Španej Doline. Ružomberok : Verbum, 2014. 96
s. ISBN 978-80-561-0139-1.
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5.1 Zameranie výskumu a vývoja
Na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky boli výskumné aktivity
zamerané na:
Inováciu teórie predškolskej pedagogiky v nadväznosti na Štátny vzdelávací
program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie;
Tvorivú implementáciu regionálnej výchovy do edukačného procesu v
predprimárnom a primárnom vzdelávaní;
Hodnotenie
žiackych
výkonov
v reformovaných
prírodovedných
a technických predmetoch na primárnom stupni ZŠ.
V roku 2015 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh:
Rozvoj mediálnej výchovy v primárnom vzdelávaní;
Rozvoj prírodovednej, kultúrnej a finančnej
gramotnosti v primárnom
vzdelávaní;
Nové prístupy k spoločenskovednému vzdelávaniu v primárnej edukácii;
Progresívne prvky v materiáloch prvého Učiteľského ústavu na území
Slovenska a ich aplikácia pre pedagogiku a odborové didaktiky 21. storočia (v
spolupráci s Katedrou matematiky a Katedrou pedagogiky PF KU).
-

Skúmanie geometrických predstáv detí predškolského a mladšieho školského
veku.

V roku 2015 plánuje Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky nasledovné
konferencie:
Medzinárodná konferencia Elementary Mathematics Education 2015 (EME 2015)
v termíne 22. apríl - 24. apríl 2015, ktorú organizuje Katedra predškolskej a
elementárnej pedagogiky a Katedra matematiky Pedagogickej fakulty KU v
Ružomberku pod záštitou dekana PF KU doc. T. Jablonského a Jednoty slovenských
matematikov a fyzikov (JSMF).
Hlavná téma konferencie: Primárne matematické vzdelávanie - teória,
výskum a prax.
Medzinárodná vedecká konferencia Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného
vzdelávania. Katedra konferenciu organizuje spolu s FPV UMB v Banskej Bystrici,
FHPV PU v Prešove a PF UKF v Nitre. Termín: 7.- 8.9.2015 vo Veľkej Lomnici.

5.2 Uvedú sa podané projekty
Domáce výskumné
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Granto
Číslo
vá
projek
agentú
tu
ra

Názov
projektu

Mediálna
gramotnosť
u žiakov
primárneho
1/0913/
vzdelávania
VEGA
15
v kontexte
kooperácie
rodiny a
školy

iBooks
učebnice v
009KU
príprave
-4/2015 učiteľov pre
KEGA
primárne
vzdelávanie

Hlavný
riešiteľ

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

Zhodnotenie a najdôležitejšie
výsledky projektu za rok 2014

Pridelen
Plánova
é
ná
finančn
riešiteľs
Doba
é
ká
trvania
prostrie
kapacita
projektu
dky na
v
rok 2014
hodinác
v EUR
h

Projekt podaný a odporúčaný
k financovaniu
Spoluriešitelia:
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.
doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský,
PhD.
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.

Zástupca
projektu:
prof. PhDr.
Mária
Kožuchová,
CSc.
Doc.
Katarína
Žilková,
PhD.

Geometrick
é koncepcie
a
1/0440/ miskoncepc
Zástupca
VEGA
15
ie detí
projektu:
predškolské
ho a
doc.
školského PaedDr. Ján
veku
Gunčaga,
PhD.,

-

2015 2017

Hlavný
riešiteľ:
700 h
Zástupc
a: 400 h

Hlavný
riešiteľ:
900 h
Projekt podaný

-

20152017

Projekt podaný a odporúčaný
k financovaniu
Spoluriešitelia:
RNDr. Janka Kopáčová, CSc.,
PaedDr. Mária Karasová, PhD.

-

20152017

Zástupc
a: 900 h

Hlavný
riešiteľ:
900 h
Zástupc
a: 900 h

GAPF
Grantová
agentúra

GAPF

Číslo projektu

Názov projektu

1/82014/_14_008_00

Podpora profesijnej
orientácie žiakov
základnej školy
prostredníctvom
rozvoja technickej
výchovy zameranej
na rozvoj
pracovných
zručností žiakov.

Hlavný
riešiteľ

Zhodnotenie
a najdôležitejšie
výsledky projektu
za rok 2014

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Prof.
Kožuchová,
Mária, CSc.

Príprava
a realizácia
overovania na 3
školách.
Prezentácia
výsledkov na
konferenciách.

2014/15

500
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Grantová
agentúra

GAPF

GAPF

GAPF

GAPF

Číslo projektu

1/07/2014

Názov projektu

Finančná
gramotnosť

6/32/2014

Názov projektu
Výtvarné
zobrazenie Panny
Márie v kontexte
ľudovej zbožnosti

1/06/2014

Využívanie IKT
v edukačnom
procese
v primárnom
vzdelávaní na
Slovensku
a v zahraničí so
zameraním na
informatickú
výchovu

6/08/2014

Možnosti
implementácie IKT
v primárnom
vzdelávaní

Zhodnotenie
a najdôležitejšie
výsledky projektu
za rok 2014

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

V roku 2014
prebehla príprava
výskumného
nástroja na základe
RNDr. Janka
štúdia odbornej
Kopáčová,
literatúry. Samotná
CSc.
realizácia výskumu
je plánovaná na
letný semester
2014/2015.

1.9.2014 –
31.8.2015

400 hod.

Hlavný
riešiteľ

V roku 2014 bol
realizovaný terénny
výskum spolu
s teoretickou
literárnou analýzou
v danej tematickej
PaedDr.
oblasti. Je
Jozef Zentko,
2014- 2015
vytvorený
PhD.
teoretický základ
pre budúcu
publikáciu.
V súčasnosti sa
dokončuje jej
praktická časť.
Projekt schválený
so začiatkom
riešenia september
2014: zatiaľ
prebieha realizácia september
PaedDr.
výskumu v danej
2014 –
Mária
oblasti a bola
august
Karasová,
realizovaná
2015
PhD.
zahraničná cesta
z dôvodu prípravy
výskumu v
zahraničí

PaedDr.
Mária
Karasová,
PhD.
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Projekt schválený
so začiatkom
riešenia september
2014: zatiaľ
prebieha realizácia
a spracovanie
výsledkov
výskumu

september
2014 –
august
2015

Hlavný
riešiteľ: 300
h

Hlavný
riešiteľ: 150
h

Grantová
agentúra

Číslo projektu

GAPF

01/27/2014

Názov projektu

Hlavný
riešiteľ

Geometrické
predstavy
detí Doc. Žilková
predškolského
a Katarína,
mladšieho
PhD.
školského veku

Zhodnotenie
a najdôležitejšie
výsledky projektu
za rok 2014

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Doba
trvania
projektu

Projekt schválený
september
so
začiatkom
2014 –
riešenia september
august
2014: prebieha zber
2015
údajov

Hlavný
riešiteľ: 400
hod.

Ostatné
Číslo
projekt
u

Grantová
agentúra

Názov projektu

Implementácia
novej koncepcie
vyučovania
elementárnej
matematiky

Nadácia
Tatrabanky

Hlavný riešiteľ

RNDr.
Janka
Kopáčová,
CSc.

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2014

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2009
v EUR

Doba
trvania
projektu

1.1. 2015
Nie je
–
Spoluriešiteľ: doc. Žilková Katarína, PhD. rozhodnu
15.11.201
té
5

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

200 hod.

5.3 Uvedú sa riešené projekty
Zahraničné
edukačné a mobilitné
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov projektu

AGMA

Hlavný
riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2014

PaedDr.
Mária
Vargová,
PhD.

Meeting about project, which will be
realized in Slovakia with cooperation a
members in Department of the
Elementary School Pedagogy and
Media Pedagogy.

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2014
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

7.8..4.2014

Domáce
výskumné
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

VEGA

1/1339/
12

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

ThDr. Ján
Biblia
a
jej
Ďurica SJ,
interdisciplinárne
PhD.
reflexie

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2014

Spoluriešiteľ z KPEP:
PaedDr. Beáta Murínová, PhD.
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Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2014
v EUR

Doba
trvania
projektu

20122014

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

KEGA

017KU4/2014

Progresívne
prvky
v
materiáloch
prvého
Učiteľského
ústavu na území
Slovenska a ich
aplikácia
pre
pedagogiku
a
odborové
didaktiky
21.
storočia

EÚ

Kód
ITMS:
2613013
0110

„Projekt
inkluzívnej
edukácie
PRINED

EÚ, OP
Vzdelá
vanie

doc. PhDr.
PaedDr.
Miroslav
Gejdoš,
PhD.

Spoluriešitelia z KPEP:
Prof. PhDr. Kožuchová Mária, CSc.,
PaedDr. Beáta Murínová, PhD., PaedDr.
Jana Mastišová, PhD., PaedDR. Miriam
Uhrinová, PhD., PaedDr. Mária Vargová,
PhD.

MŠVVaŠ
SR.
Metodickopedagogick
é centrum
Bratislava.“

Spolupracovníci z KPEP:
PaedDr. Janka Mastišová, PhD.
doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. –
člen HES

„Zvyšovanie
kvality
vzdelávania
na Národný
Kód
základných
ústav
ITMS:
a stredných
certifikovan
2611013
školách
ých meraní,
0546
s využitím
Bratislava
elektronického
testovania“

Spolupracovník z KPEP:
Doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. –
autor testov

20142016

300

2014
2015

2007
2013

-

GAPF

Grantová
agentúra

Číslo projektu

Názov projektu

Hlavný
riešiteľ

GAPF

6B /24 /2013

Dieťa
a matematika 2

RNDr.
Kopáčová
Janka, CSc.

GAPF

GAPF

GAPF

1/09/2013

6B/21/2013

1/24/2013

Hodnotenie
žiackych výkonov
v reformovaných
prírodovedných
a technických
predmetoch na
primárnom stupni
ZŠ

Zvyšovanie
mediálnej
gramotnosti
u žiakov
primárneho
vzdelávania
Múzeá
v edukačnej realite
v kontexte
primárneho

prof. PhDr.
Mária
Kožuchová,
CSc.

PaedDr.
Mária
Karasová,
PhD.
PaedDr.
Miriam
Uhrinová,
PhD.
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Zhodnotenie
a najdôležitejšie
výsledky projektu
za rok 2014

Tvorba
nových
štandardov
pre
pracovné
vyučovanie
(za
predmetovú
komisiu pre ŠPÚ).
Overovanie novej
koncepcie
pracovného
vyučovania na ZŠ.
Vystúpenie na 3
konferenciách.
Spracovávanie
výskumnej
časti
publikácie
a následná
tlač
publikácie,
ukončenie projektu
Bol
zrealizovaný
výskum zameraný
na
zmapovanie
úrovne spolupráce

Plánovaná
Doba
riešiteľská
trvania
kapacita v
projektu
hodinách
IX 2013
400
– VIII
2014

2013 2014

400

2013 2014

2013 2014

500

vzdelávania

GAPF

2/12/2013

GAPF

4/15/2013

GAPF

GAPF

GAPF

GAPF

6B/45/2013

6B/21/2013

6B/15/2013 E 09

6A/05/2013

základných
a múzeí
vybraných
regiónoch
Slovensku

Rozvíjanie
kompetencií
v oblasti
primárneho
vzdelávania
v spojitosti
PaedDr.
s nadviazaním
Miriam
spolupráce
Uhrinová,
s aktívnou účasťou
PhD.
na medzinárodnej
konferencii
SOCIETY AND
TECHNOLOGY
2014 v Chorvátsku
Vedecká
konferencia na
tému: Priestor pre
PaedDr.
kultúrne a
Jozef
prírodné dedičstvo
Zentko, PhD.
v predprimárnej
a primárnej
edukácii
Časopriestorová
orientácia
v primárnom
PaedDr.
vzdelávaní.
Mária
Zmyslová výchova
Vargová,
a matematické
PhD.
predstavy
u žiakov v nultom
ročníku
Zvyšovanie
mediálnej
PaedDr.
gramotnosti
Mária
u žiakov
Karasová,
primárneho
PhD.
vzdelávania
Vybrané kapitoly z
PaedDr.
detskej literatúry
Zuzana
so zameraním na
Chanasová,
cnosti
PhD.
Tvorba a aplikácia
audiovizuálnych
PaedDr.
didaktických
Zuzana
materiálov so
Chanasová,
zameraním na
PhD.
rodinu vo
vzdelávaní
Spoluriešiteľ:
študentov odboru
PaedDr.
predškolská a
Mária
elementárna
Karasová,
pedagogika a
PhD.
pedagogika
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škôl
vo
na

Aktívna účasť na
konfrerencii,
publikovaný
výstup.

2014

100

Príprava
konferencie

20132014

50

Výsledkami
projektu sú dve
publikácie. Jedna
monografia a jedna
vysokoškolská
učebnica.

20132014

Spracovávanie
výskumnej
časti
publikácie

2013 2014

Výsledkom
projektu sú učebné
texty

20132014

Spracovávanie
audiovizuálneho
materiálu,
ukončenie projektu.
Celý
projekt
je
spracovaný na DVD
nosiči

2013 2014

100

200

VI. 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.

HABILITAČNÉ KONANIE
Katedra predškolskej a elementnárnej pedagogiky
ukončené habilitačné konanie: doc. Zuzana Chanasová, M.A. PhD. V študijnom odbore
1.1.10. Odborová didaktika - Teória vzdelávania náboženskej výchovy. Pedagogická fakulta,
Katolícka univerzita v Ružomberku, dňa 19. november 2014. Téma habilitačnej práce:
Využitie literárnych a dramatizačných metód zameraných na výchovu k cnostiam v katechéze detí,
téma habilitačnej prednášky: Katechézy Dobrého pastiera a ich prínos pre formáciu dieťaťa
mladšieho školského veku.

VII. Zamestnanci na katedre
Učiteľská mobilita do zahraničia rok 2014
Pracovisko PF
KU
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky
Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky

Účastník
mobility
PaedDr. Jozef
Zentko, PhD.

Povaha mobility

PaedDr. Mária
Vargová, PhD.

Pozvanie
za účelom
výučby

LLP / Erazmus
za účelom
výučby

Destinácia
mobility
The University of
Rijeka, Croatia

Dátum začatia
28.04.2014

Dátum
ukončenia
2.5. 2014

Uniwersytet
PRZYRODNICZ
OHUMANISTYCZ
NY w Siedlcach,
Instytut
Pedagogiki,
Katedra
Dydaktyki

12.6.2014

16.6.2014

Učiteľská a doktorandská mobilita zo zahraničia rok 2014
Pracovisko PF
KU

Účastník mobility

Povaha
mobility

Katedra

Doc. PaedDr.

LLP / Erazmus

Názov
vysielajúcej
univerzity
Katedra primárni
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Destinácia
mobility

Dátum
začatia

Dátum
ukončenia

14.4. 2014

18.4. 2014

predškolskej a
elementárnej
pedagogiky

Rašková Miluše,
PhD.

za účelom
školenia

a preprimárni
pedagogiky
Univerzita
Palackého, v
Olomouci

Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky

dr hab. Wojciech
Kudyba, prof.
nadzw.

LLP / Erazmus
za účelom
výučby

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

10.3. 2014

13.3. 2014

Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky

Dr. Monika
Adamska-Staroń.

LLP / Erazmus
za účelom
výučby

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

5.5. 2014

9.5. 2014

Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky

Dr. Viktor
Pacholík

LLP / Erazmus
za účelom
výučby

Instytut of
Pedagogy, State
Higher Vocation
School in Nowy
Sacz.
Institut of
pedagogy,
Akademia im.
Jana Dlugosza w
Czestochowie
Ústav
pedagogických
štúdií,
Univerzita
Tomáša Baťa v
Zlíne

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

18.11. 2014

21.11. 2014

Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky

Mgr. Eliška
Suchánková, Ph.D.

LLP / Erazmus
za účelom
výučby

Ústav
pedagogických
štúdií,
Univerzita
Tomáša Baťa v
Zlíne

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

8.12. 2014

12.12. 2014

Katedra
predškolskej a
elementárnej
pedagogiky

Mgr. Karla
Hrbáčková, Ph.D.

LLP / Erazmus
za účelom
výučby

Ústav
pedagogických
štúdií,
Univerzita
Tomáša Baťa v
Zlíne

Pedagogická
fakulta KU
v Ružomberku

8.12. 2014

12.12. 2014

VIII. Podporné činnosti katedry
I. 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 prírodovednej, kultúrnej a finančnej 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,
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− rozvoj profesijných kompetencií riaditeľov a učiteľov materských a
základných škôl,
− voľnočasové športové aktivity detí mladšieho školského veku,
− 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,
− problémy súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom v škole.
II. 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.
Prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. je členkou WAER - Gent, Belgicko a pracuje ako
expertka technického vzdelávania pre UNESCO. Členstvo v zahraničných
redakčných radách:
• "Komenský" (Brno, ČR) od r. 1993
•

„JTIE - Journal of Technology and Information Education“
medzinárodný elektronický časopis
http://www.jtie.upol.cz/eng_index.htm od r. 2008

Doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. bola schválená Vědeckou radou Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za členku Oborovej rady doktorského
studijního oboru Pedagogika a Education (2014-2016).
IX. 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, tvorivou implementáciou regionálnej
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výchovy do edukačného procesu v predprimárnom a primárnom vzdelávaní a
hodnotením žiackych výkonov v reformovaných prírodovedných a technických
predmetoch na primárnom stupni ZŠ. V roku 2015 sa výskum zameria na riešenie
vedecko-výskumných úloh:
Rozvoj mediálnej výchovy v primárnom vzdelávaní;
Rozvoj prírodovednej, kultúrnej a finančnej
gramotnosti v primárnom
vzdelávaní;
Skúmanie matematicko-geometrických predstáv detí predškolského a
mladšieho školského veku;
Nové prístupy k spoločenskovednému vzdelávaniu v primárnej edukácii;
Progresívne prvky v materiáloch prvého Učiteľského ústavu na území
Slovenska a ich aplikácia pre pedagogiku a odborové didaktiky 21. storočia (v
spolupráci s Katedrou matematiky a Katedrou pedagogiky a psychológie PF
KU).
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