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III. Základné informácie o katedre KU:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša
v Levoči, Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých,
Bottova 15, 054 01 Levoča, tel .: +421 53 469 91 89, e-mail: sekretariatijp @ ku.sk;
http://www.ijplevoca.sk
Vedúci katedry: prof. dr. hab. Adam Franciszek Stankowski, PhD. (do 30. júna 2018)
PhDr. Viera Šilonová, PhD. (od 1. septembra 2018)
zástupca vedúceho katedry:
Tajomník:
sekretariát katedry:
Štruktúra funkčných miest:
profesor:
prof. Viktor Hladusch, DrSc. (od novembra 2018)
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD. m. prof. KU
docent:
dr. hab. Mieczysław Dudek, prof. SAN
doc. PaedDr. Oľga Račková, PhD.
doc. PaedDr. Ladislav Horňák, PhD. (externý spolupracovník)
odborný asistent:
Mgr. Lucia Diheneščíková, PhD. (od septembra 2018)
Mgr. Katarína Dzurillová, PhD. (od septembra 2018)
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD.
PaedDr. Peter Petrovič, PhD.
PaedDr. Anna Skokanová, PhD.
PhDr. Viera Šilonová, PhD.
Mgr. Gabriela Vojteková, PhD. (od septembra 2018)
asistent:
PhDr. Adam Baran
PhDr. Helena Liptáková (externý spolupracovník)
PaedDr. Milan Richtarčík (externý spolupracovník)
Koordinátor praxe:
Mgr. Miriama Pačnárová, 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)
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IV.Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok
Odporúča sa uviesť najdôležitejšiu/najzaujímavejšiu udalosť z pohľadu katedry za
daný mesiac, či už v rámci aktivít pre verejnosť, študentov, zamestnancov,
vzdelávacej činnosti (prednáška významnej osobnosti), výskumnej činnosti
(publikovanie významného objavu, štúdie, usporiadanie konferencie a pod.),
a prostredníctvom informácií o nej, či fotodokumentácie predstaviť/priblížiť život na
katedre, ústave, inštitúte.
Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou
Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov, 12. september 2018, Levoča
Medzinárodná vedecká konferencia bola výstupom vedecko-výskumného projektu KEGA č. 032KU4/2016 Podpora inkluzívnej edukácie na predprimárnom a primárnom stupni školskej sústavy s
akcentom na sociálne znevýhodnené skupiny. Katedra bola spoluorganizátorom konferencie spolu
s katedrou PEP SZS.
Deň otvorených dverí, Levoča , 7. február 2018
Dňa 7. februára 2018 sa na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči konal Deň otvorených dverí.
Vo vstupnej hale – foayer – vítali záujemcov dve študentky odboru Špeciálna pedagogika a
pedagogika mentálne postihnutých, ktoré ich usmerňovali do uvítacej triedy, taktiež im poskytli
propagačný materiál o odboroch, ktoré majú možnosť študovať na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči.
Pre návštevníkov bol pripravený zaujímavý program. Vyučujúci z jednotlivých katedier predstavili
študijné odbory. Pohybové aktivity predstavil PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD. za účasti študentov
inštitútu pre odbor Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. Návštevníci si mohli
pozrieť prebiehajúcu výučbu, ako aj učebne i priestory inštitútu.

Účasť katedry na podujatí
Týždeň vedy a techniky na Slovensku, 5. – 12. 11. 2018, IJP v Levoči
Pedagogický výskum – PaedDr. Peter Petrovič, PhD., 8. november 2018
Pedagogický výskum je vedecká aktivita zacielená na skúmanie a objavovanie pedagogických zákonitostí procesu
výchovy a vzdelávania. Prednáška bola pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia pedagogiky. Jej cieľom
bolo vysvetliť a objasniť základné pojmy s oblasti výskumu v pedagogike a priblížiť poznatky o tom, ako
plánovať, organizovať a realizovať pedagogický výskum v teréne.
„Kam po strednej“, 25. október 2018, Spišská Nová Ves
OC Madaras Spišská Nová Ves organizovalo nultý ročník „Kam po strednej“, kde sme mali možnosť
25.10.2018 prezentovať i náš Inštitút Juraja Páleša v Levoči, Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity
v Ružomberku. Stredoškoláci mali príležitosť osobne sa opýtať o možnostiach štúdia na Inštitúte, o
ubytovaní či štúdiu v zahraničí. Priamo na mieste si prezreli výrobky študentov, ktoré sú výsledkom
ich práce na cvičeniach z jednotlivých predmetov.

V. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
V tejto časti katedra, inštitút, ústav (stručne) uvádza údaje týkajúce sa
vysokoškolského vzdelávania, pričom komentuje vývoj v danej oblasti medziročne,
prípadne za dlhšie časové obdobie, plnenie dlhodobého zámeru KU v tejto oblasti, či
vyhodnocuje výsledky opatrení, ktoré boli prijaté na zlepšenie stavu v danej oblasti.
Kde je to možné a vhodné, uvedie sa odkaz na príslušnú tabuľku, či porovnanie
katedry/KS v slovenskom / medzinárodnom prostredí (v prílohe výročnej správy).
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5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.
V štúdiu programu Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých sa diferencuje
vychovávateľská a učiteľská príprava formou bakalárskeho a magisterského štúdia, čím je
možné široké spektrum pokrytia požiadaviek vzhľadom na edukačný proces v špeciálnych
základných školách a iných špeciálnych výchovných zariadeniach.
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - denná forma štúdia,
akademický titul bakalár (Bc.), trojročné štúdium.
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - externá forma štúdia,
akademický titul bakalár (Bc.), štvorročné štúdium.
Cieľom štúdia je získanie širšieho vedného základu z oblasti biologicko-medicínskych vied,
psychologicko-sociologických vied, oblasti všeobecnej a špeciálnej pedagogiky s osobitným
zreteľom na jeho špeciálno-pedagogickú, metodologickú, vedecko-výskumnú pripravenosť a
rehabilitačnú praktickú činnosť. V tejto oblasti získava teoretické a praktické poznatky pre
špeciálnu výchovu a prevýchovu, výskum za účelom rehabilitácie jednotlivca s mentálnym
postihnutím, mentálnym a viacnásobným postihnutím, tiež cestou praktík v terénnych
pracoviskách rozličnej povahy. V bakalárskom štúdiu záverečná profilácia vyúsťuje v príprave
na vychovávateľskú kvalifikáciu pre jednotlivcov s mentálnym postihnutím, mentálnym a
viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím. Ďalším cieľom je
príprava odborníkov pre terénnu výchovno-rehabilitačnú činnosť v práci s rodičmi
jednotlivcov s mentálnym postihnutím, mentálnym a viacnásobným postihnutím. Obsah
vzdelávania je koncipovaný tak, aby absolvent bol teoreticky a prakticky pripravený pre
uvedené požiadavky. Jednotlivé disciplíny predstavujú profilujúce predmety a predmety
pomáhajúcich a súvzťažných vied. Cieľom programu je príprava na špeciálnu výchovu a
prevýchovu, na základe výsledkov ktorých by bol absolvent schopný zostaviť individuálny
špeciálny výchovný a prevýchovný program (vrátane elementárnej stimulácie, či rozvíjania).
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - denná forma štúdia,
akademický titul magister (Mgr.), dvojročné štúdium.
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - externá forma štúdia,
akademický titul magister (Mgr.), trojročné štúdium.
Absolvent magisterského učiteľského štúdia je pripravený pre špeciálnopedagogickú prácu v
špeciálnych základných školách, špeciálnych výchovných zariadeniach, v špeciálnych triedach
a ďalších špeciálnych zariadeniach pre jednotlivcov s mentálnym postihnutím. Získa základné
vedomosti, spôsobilosti a zručnosti – všeobecné, odborné a špeciálne, a to prostredníctvom
obsahu predmetov špeciálnopedagogického základu a špecializácie Špeciálnej pedagogiky
a pedagogiky mentálne postihnutých. Získa kompetencie pre špeciálnu výchovu, prevýchovu,
vyučovanie a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k
realizácii špeciálno-pedagogickej diagnostiky a poradenstva pre jednotlivcov s mentálnym
postihnutím.
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5.2. Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť
Detská univerzita na IJP v Levoči, 7. - 8. júna 2018
V dňoch 7. a 8. júna 2018 sa konal na Inštitúte Juraja Páleša ôsmy ročník Detskej univerzity pod
názvom „Slnko svieti na všetky deti rovnako!“. Účastníkmi boli deti a žiaci z Materskej školy
Železničný riadok v Levoči a zo Základnej školy s Materskou školou sv. Jána Nepomuckého v Klčove
v sprievode učiteliek pozvaných škôl. Detskej univerzity sa spolu zúčastnilo 42 absolventov.
Otvorenie Detskej univerzity 2018 začalo imatrikuláciou detí a žiakov v aule, kde si prevzali
imatrikulačné
sľuby.
Následne sa deti presunuli do jednotlivých tried, kde na nich čakali vyučujúci so študentmi –
dobrovoľníkmi s jednotlivými workshopmi. Prvý deň sa niesol aktivitami o vede, náučných hrách, pri
ktorých deti využili všetky zmysly svojho tela tvorivou dramatikou, kde uplatnili a rozvíjali svoje
zručnosti a kreativitu. Záver prvého dňa detskej univerzity ukončili deti pohybovou aktivitou. Druhý
deň mal podobný priebeh, deti sa učili ako sa majú k sebe správať a neubližovať si, oboznámili sa so
životom a vzdelávaním detí v Keni a v závere sa vyšantili pri maľovaní a dramatických hrách na
Indiánov a Eskimákov. Detská univerzita končila odovzdávaním diplomov, ktoré si deti prevzali ako
promovaní absolventi.
Inštitút Juraja Páleša spieva, 22. november 2018, Levoča
22.11.2018 na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči zneli ľudové piesne. Súťaž v ľudovej piesni pod názvom
Inštitút Juraja Páleša spieva pripravili pedagógovia a študenti z odboru špeciálna pedagogika a
pedagogika mentálne postihnutých a predškolská a elementárna pedagogika sociálne
znevýhodnených skupín. Ľudové piesne z rôznych regiónov očarili a potešili všetkých prítomných.
Víťazmi boli všetci interpreti a milovníci ľudovej piesne, ktorí presvedčili, že dedičstvo našich
predkov
nezanikne.
Oživením stretnutia bola aj ľudová hudba zo známej tradíciami opradenej obce Lendak. Goralská
hudba a piesne rozohriali srdcia a oslovili všetkých prítomných. Veríme, že sa touto aktivitou prehĺbi
vzťah mladých študentov k ľudovej kultúre, k ľudovej piesni i ľudovej hudbe.

VI.Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky.
VII.

Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry

Výskumné a vývojové aktivity pracoviska sú zamerané na riešenie otázok špeciálneho
a inkluzívneho vzdelávania a zasahujú oblasť základného i aplikovaného výskumu špeciálnej
pedagogiky. Vo vedecko-výskumnej oblasti sa aktivity Katedry orientovali, napr. na:
- problematiku inkluzívnej edukácie s akcentom na jednotlivcov s mentálnym
postihnutím,
- vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii,
- inováciu teórie špeciálnej pedagogiky v nadväznosti na štátny vzdelávací program,
- osobnosť učiteľa ako tvorcu zmien v edukácii,
- problematiku celostnej edukácie,
- oblasť prirodzenej a nadprirodzenej spirituality s konzekvenciami pre edukačnú oblasť
a iné.
7.1.

Uvedú sa podané projekty

6

Domáce výskumné
Grantová
agentúra

VEGA

Číslo
projektu

Názov
projektu

1/0522/19

Tvorba
inkluzívneho
prostredia v
materskej
škole
a
inkluzívne
prístupy
v
diagnostike a
v stimulácii
vývinu
sociálne
znevýhodne
ných detí

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 2018

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2009 v
EUR

Doba trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2018

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2009
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2018

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2009
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

49 716,60 €.

2014 2020

INTERREG

PhDr.
Viera
Šilonová, PhD.

Ostatné
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov
projektu

Hlavný riešiteľ

„Urobme to
lepšie“
s Politechnik
a
Śląska
(Spolupráca
na
medzinárodn
om projekte
Európskej

Doc..
Oľga
PhD.

PaedDr.
Račková,

únie)

7.2 Uvedú sa riešené projekty
Zahraničné výskumné
Grantová
agentúra

INTERREG

Číslo
projektu

Názov
projektu

nr.
INT/ET/ZA/
3/I/B/0087

„Sposób
aplikacji
wykorzystania
technologii
informacyjnej
w nauczaniu
dzieci
upośledzonych
umysłowo z
przedszkoli i
szkół
podstawowych.
“

Hlavný riešiteľ

doc. PaedDr.
Beáta
Akimjaková,
PhD.,
spoluriešitelia:
prof. A.
Stankowski,
prof. O. Bench,
prof. A.
Akimjak, doc.
O. Račková,
doc. I.
Rochovská,
doc. A.
Tisovičová, etc.
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Domáce výskumné
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov
projektu

Hlavný riešiteľ

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2009
v EUR

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2018

Doba
trvania
projektu

Zaoberali sme sa prípravou teoretických východísk
v podobe analýzy bariér inkluzívnej edukácie a
metodologických

postupov

skúmania

potrieb

zvolených kategórií pedagogických zamestnancov
vychovávateľ v ŠKD, učiteľ, pedagogický asistent)
pri činnosti s deťmi a žiakmi
znevýhodňujúceho

prostredia.

zo sociálne

Následne

sme

skúmali a spoznávali modely inkluzívnej edukácie
realizované v zahraničí a modely vytvorené na
Slovensku. Spoznali sme možnosti prekonávania
problémov a bariér inkluzívnej edukácie. V rámci
projektu

boli

realizované

dva

semináre

-

workshopy a školenia zamerané na rozvíjanie
kompetencií potrebných pre inkluzívnu edukáciu.
Zúčastnili

sa

ich

jednak

študenti

Katolíckej

univerzity v Ružomberku (Pedagogickej fakulty,

KEGA

032KU
–
4/2016

Podpora
inkluzívnej
edukácie na
predprimár
nom stupni
školskej
sústavy
s akcentom
na sociálne
znevýhodne
né skupiny

Hl.
riešiteľ:
doc. V. Klein,
PhD.
(KPEPSZS)
Spoluriešiteľ:
PhDr. Viera
Šilonová,
PhD. ,
Dr. Hab. M.
Dudek, prof.
SAN

študijných programov Predškolská a elementárna
pedagogika sociálne znevýhodnených skupín a
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne
postihnutých), ako aj učitelia pôsobiaci v praxi v
materských a základných školách a vychovávatelia
v školských kluboch detí.
-

organizovanie seminára (workshop-u) Tvorivé

možnosti aplikácie tvorivej dramatiky a
dramatických aktivít v inkluzívnom školskom
prostredí, dňa 12.11.2016, v Levoči pre študentky
odboru predškolská a elementárna pedagogika
sociálne znevýhodnených skupín ako aj učiteľky
na predprimárnom a primárnom stupni školskej
sústavy. Počet účastníkov bol spolu 74, z toho 31
učiteliek z MŠ a ZŠ, 43 študentiek programu
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne
znevýhodnených skupín (PEP SZS). Cieľom
stretnutia bolo poukázať na efektívne využitie
metód tvorivej dramatiky pri podpore inklúzie v
skupine detí a kreovanie inkluzívnej klímy v
triede.
medzinárodná spolupráca na projekte so
zahraničnou inštitúciou Vrije Universiteit
Amsterdam, Faculty of Behavioural and
Movement Sciences. Cieľom bolo nadviazanie
užšej spolupráce medzi inštitúciami, výmena
informácii týkajúcich sa prebiehajúcich
výskumných a projektových aktivít na oboch
pracoviskách, bližšie oboznámenie sa s aktuálnymi
výskumnými výstupmi

KEGA

Umelci
v materskej
škole
–
Interpretáci
a
umeleckého
diela
v predprimá
rnom

Hl. riešiteľ –
doc.
PaedDr.
Ivana
Rochovská,
PhD.
(spoluriešiteľ
doc.
PaedDr.
Oľga Račková,
PhD.,
PhDr.
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2016-2018

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

vzdelávaní

Viera Šilonová,
PhD.)

GAPF
Grantová
agentúra

Grantová
agentúra
Pedagogickej
fakulty
Katolíckej
univerzity
v Ružomberku
(GAPF)

Grantová
agentúra
Pedagogickej
fakulty
Katolíckej
univerzity
v Ružomberku
(GAPF)

Grantová
agentúra
Pedagogickej
fakulty
Katolíckej
univerzity
v Ružomberku
(GAPF)

Číslo
projektu

Hlavný
riešiteľ

Názov projektu

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky
projektu za rok 2018

Doba
trvania
projektu

2/39/2018

Medzinárodná
konferencia z cyklu
Špeciálne vzdelávacie
potreby. Iné aktuálne
konferencie a podujatia
podľa potreby.

Doc.
PaedDr.
Oľga
Račková,
PhD.

2018

5/68/2018

Tlač vedeckých
monografií: Evanjeliový
projekt – ucelený
program pre život.

Doc.
PaedDr.
Oľga
Račková,
PhD.

2018

Vyučovanie
prírodovedných
predmetov v špeciálnej
základnej škole (Tlač
vedeckých monografií)

PaedDr.
Peter
Petrovič,
PhD.

2018

5/67/2018

Plánovaná
riešiteľská kapacita
v hodinách

300

ostatné
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Národný
projekt

ITMS2014
+:
312011D0
79

Národný
projekt

ITMS
NFP31205
00354

„CHCESZ
–
MOŻESZ
–
POTRAFI
SZ“

Názov projektu

Škola
otvorená
všetkým (ŠOV)

Projekt inklúzie v
materských
školách

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2018

Žiadateľ:
Metodickopedagogické
centrum
Bratislava
. PhDr. Viera
Šilonová, PhD.
–
expertka,
metodička
Žiadateľ:
Ministerstvo
vnútra
SR,
PhDr.
Viera
Šilonová, PhD.
- spoluautorka
projektu
a
expertka

Dr. Hab M.
Dudek,
prof.
SAN

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2009
v EUR

2017-2020

07/2018
10/2022

Ramach Działanie 11.1. Aktywne włączenie.
Miejski Ośrodek Pomocy rodzinie w Chełmie
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2014-2020

-

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

VIII. Zamestnanci na katedre
V roku 2018 sa študenti katedry zúčastnili mobilít – pracovnej stáže za účelom
školenia na univerzitách v Českej republike, vyučujúci na Ukrajine.
Prehľad mobilít je uvedený v tabuľkách.
Mobilita pedagogický zamestnanec do zahraničia 2018
Erazmus +
Pracovisko
PF KU
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

Účastník
mobility
Doc. PaedDr.
Oľga Račková,
PhD.

Trvanie
mobility

Program

24. – 28.4. 2018

Mobilita
výučba

Prijímajúca univerzita

Siedlce

CEEPUS Mobilita
Pracovisko
PF KU
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

Účastník
mobility
Doc. PaedDr.
Oľga Račková,
PhD.

Trvanie
mobility

Program

03.05. – 09.05.
2018

Mobilita
výučba

Prijímajúca univerzita

Siedlce

Iné
Pracovisko
PF KU
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

Účastník
mobility
PhDr. Viera
Šilonová, PhD.

Trvanie
mobility

Program
Pozvaná
prednáška mobilita
AGMA

PhDr. Viera
Šilonová, PhD.
Študijná stáž
PhDr. Viera
Šilonová, PhD.
Študijná stáž

Prijímajúca univerzita

13. – 16.3.2018

Eastern European Slav University in
Uzhgorod

25. 10. 2018 – 3.
11. 2018

Charkovská štátna pedagogická
univerzita G. Skovorodina, Kyjev,
Charkov

20.05.2018 01.06.2018

Vyššia Škola Nauk Pedagogičných.
Varšava

Študentská mobilita do zahraničia 2018
Student mobility abroad
Pracovisko
PF KU

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

Účastník mobility

Bugajová
Veronika

Jana Rumanová

Program

mobilita študenta
–
PRACOVNÁ
STÁŽ
(POČAS
ŠTÚDIA)

mobilita študenta
PRACOVNÁ
STÁŽ
(ukončené mgr.
štúdium)
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Trvanie
mobility

01.12. –
31.01.2018

10.9.2018 –
31.12.2018

Prijímajúca univerzita

Materská škola špeciálna, základná
škola špeciálna a praktická škola
ELPIS Brno
Koperníková 803/2,
615 00 Brno
Materská škola špeciálna, základná
škola špeciálna a praktická škola
ELPIS Brno
Koperníková 803/2,
615 00 Brno

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

Mobilita
– výučba

Zuzana
Ondreková

Nikola
Smikalová

Technická univerzita
Liberec, Fakulta
prírodovednohumanitná a
pedagogická
Technická univerzita
Liberec, Fakulta
prírodovednohumanitná a
pedagogická

mobilita študenta
PRACOVNÁ
STÁŽ
(ukončené mgr.
štúdium)

Bugajová
Veronika

ERASMUS+

Pracovisko

mobilita študenta
PRACOVNÁ
STÁŽ
(ukončené Mgr.
štúdium)

mobilita študenta
PRACOVNÁ
STÁŽ
(ukončené Mgr.
štúdium)

pedagogický

Účastník
mobility

10.9.2018 –
31.12.2018

10.9.2018 –
31.12.2018

10.9.2018 –
31.12.2018

Materská škola špeciálna, základná
škola špeciálna a praktická škola
ELPIS Brno
Koperníková 803/2,
615 00 Brno

Materská škola špeciálna, základná
škola špeciálna a praktická škola
ELPIS Brno
Koperníková 803/2,
615 00 Brno

zamestnanec

Trvanie
mobility

Program

Materská škola špeciálna, základná
škola špeciálna a praktická škola
ELPIS Brno
Koperníková 803/2,
615 00 Brno

zo

zahraničia

2018

Prijímajúca univerzita

Doc. PhDr.
Tomáš Kašper,
Ph.D.

Erasmus+
výučba

26. – 30.11.2018

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

Doc. PhDr. Dana
Kašperová, Ph.D.

Erasmus+
výučba

26. – 30.11.2018

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

IX. Rozvoj katedry

-

Hlavné zámery:
Využívať formálne aj neformálne možnosti na podporu kultivovaného, ústretového,
náročného a stimulujúceho akademického prostredia.
Akcentovať etický rozmer pedagogickej činnosti.
Vytvárať personálne, fyzické a technické podmienky pre kvalitnú výučbu.
V rámci komplexnej akreditácie preukázať a obhájiť oprávnenosť získaných
akreditácií.
Spolupracovať s vedením a vyučujúcimi iných katedier PF KU v Ružomberku pri
plánovaní a zabezpečovaní výučby štúdia a učiteľstva akademických predmetov.
Spolupracovať s Univerzitnou knižnicou KU v Ružomberku pri zabezpečovaní
študijnej literatúry; podporovať vydávanie elektronických verzií učebných textov.
Podporovať a povzbudzovať študentov k aktivite pri využívaní vzdelávacích
možností, k samostatnému štúdiu.
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-

-

-

Pri rozvíjaní a skvalitňovaní akreditovaných študijných programov vychádzať aj zo
spätnej väzby vo vzťahu učiteľ – študent a využívať výsledky hodnotenia výučby
študentmi.
Povzbudzovať
učiteľov
k záujmu
o hodnotenia
výučby
študentmi,
k spracovávaniu a konštruktívnemu využívaniu spätnej väzby študentov vo výučbe.
Vytvárať ľudské, fyzické a technické podmienky pre študentov so zdravotným
znevýhodnením.
Rozvíjať spoluprácu s univerzitami SR, ako aj s univerzitami v zahraničí,
spolupracovať s vedením univerzity pri zabezpečovaní mobilít učiteľov a študentov
na univerzity krajín EU v rámci programu Erasmus.
Rešpektovať etické princípy vedeckého bádania.
Zvyšovať kvalitu vedeckovýskumnej činnosti a posilňovať zviazanosť výskumu
a vzdelávacieho procesu.
Rozvíjať originálne, tvorivé bádanie; rozvíjať konkurencieschopnosť KŠPaPMP v
národnom a medzinárodnom vedeckovýskumnom priestore.
Intenzívnejšie prenikať s metodologickými a teoretickými iniciatívami do
medzinárodných a domácich vedeckých agentúr (APVV, APVT, VEGA, KEGA atď.).
Dominantne sa sústrediť na prípravu a publikovanie vedeckých štúdií a
reprezentatívnych monografických prác vo svetových jazykoch.
Zámerom je tiež vydávanie karentovaného časopisu. Východiskovou bázou sú vyššie
zmieňované príspevky a bádanie z 12-ročníkov medzinárodných konferencií.
Podporovať študentskú vedeckú a umeleckú činnosť.
X. Sumár (Executive summary)
Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých sídli na
detašovanom pracovisku v Levoči, ktoré bolo zriadené 04. 03. 2003 a premenované
01. 07. 2008 na Inštitút Juraja Páleša pri PF KU v Ružomberku pri príležitosti 190.
výročia od vzniku prvého pedagogického inštitútu na Spiši (v akad. roku 1819/1920),
podľa prvého riaditeľa tohto inštitútu Juraja Páleša.
V súčasnosti na pracovisku pôsobí:
- Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých,
- Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených
skupín,
- Katedra liečebnej pedagogiky.
Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých odborne a
organizačne zabezpečuje študijný program špeciálna pedagogika a pedagogika
mentálne postihnutých v spolupráci s ďalšími pedagogickými katedrami na
pracovisku PF KU v Levoči.
Katedra vykonáva a naďalej plánuje vykonávať nepretržitú výskumnú činnosť
pomocou realizácie výskumných projektov a vedecko-publikačnej činnosti
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jednotlivých členov katedry na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.
Rozvoju vzdelávania napomáhajú vyššie uvedené ústavy a katedry. Historickodokumentačnú činnosť katedra vykonáva v spolupráci so Spišskou Kapitulou,
Ministerstvom vnútra SR, Štátnym archívom v Levoči, kde sa nachádzajú materiály
historickej hodnoty, významné pre účely výskumu i vlastnej prednáškovej činnosti.
Učebné programy, ktoré pracovníci ústavu zabezpečujú, sú cielené na pedagogickú a
špeciálnu pedagogickú prípravu budúcich absolventov s dôrazom na jej odbornú a
metodickú zložku. Tieto programy sa plnia v celom odbore začínajúc prijímacími
skúškami a končiac štátnymi záverečnými skúškami.
Pri zabezpečovaní štúdia pedagogickí zamestnanci kladú dôraz na to, aby študenti
získali prostredníctvom kvalitného vzdelávania čo najširšie teoretické vedomosti z
príslušných odborov a z jednotlivých špecializácií, ako aj výchovné kompetencie pre
prácu s deťmi a mládežou, na báze komplexnej pedagogickej a didaktickej prípravy.
Jednotlivé kurzy sú koncipované tak, aby študenti získali najnovšie teoretické
poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, a zároveň aj schopnosť ich aplikácie v
tvorivej pedagogickej práci s deťmi a mládežou.
Katedra v spolupráci s ďalšími katedrami Inštitútu Juraja Páleša v Levoči naďalej
plánuje organizovať medzinárodné vedecké podujatia, a rovnako sa zapájať do
organizácia a účasti na vedeckých podujatiach organizovaných inými inštitúciami.
Pedagógovia plánujú zúčastňovať sa na mobilitách, predovšetkým na zahraničných
univerzitách, s cieľom získavania poznatkov a výmeny skúseností z realizácie
pedagogických aj vedecko-výskumných činností.
V Levoči 13.1.2019
PhDr. Viera Šilonová, PhD.
vedúca katedry ŠPaPMP Levoči
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XI.

Prílohy

Príloha 1 Prehľad publikačnej činnosti zamestnancov Katedry špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých za rok 2018

Kategória

Katedra
špeciálnej
pedagogiky
a pedagogiky
mentálne
postihnutých

AAA,
AAB,
ABA,
ABB

ACA,
ACB,
BAA,
BAB,
BCB,
BCI,
EAI,
CAA,
CAB,
EAJ

FAI

4

6

3

ADC,
BDC

ADD,
BDD

CDC,
Ostatné Spolu
CDD

18

31

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v
domácich vydavateľstvách (2)
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (3)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (3)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (3)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (5)
BAB Odborné knižné práce (2)
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
(2)
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy,
slovníky, zborníky...) (3)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
ŠILONOVÁ, VIERA, KLEIN, VLADIMÍR. 2018. Edukácia sociálne znevýhodnených žiakov so špecifickými
poruchami učenia. Druhé rozšírené vydanie. VERBUM - vydavateľstvo KU v Ružomberku. 2018. 274 s.
ISBN 978-80-561-0558-0.
HLEBOVÁ, B, VOJTEKOVÁ, G. 2018. Diagnostika a stimulácia čitateľskej kompetencie žiakov
z marginalizovaných rómskych komunít. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity. 2018. 198 s. ISBN 978-80555-2003-2.
ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich
vydavateľstvách (2)
ŠILONOVÁ, V. 2018. Orientačná diagnostika a stimulácia vývinu sociálne znevýhodnených detí v materskej
škole. In Rochovská, I., Šilonová, V. /edits/. Podpora inklúzie v predprimárnom a primárnom

15

vzdelávaní. Zborník vedeckých štúdií. KU PF IJP Levoča. Medzinárodná vedecká konferencia
12.09.2018. ISBN 978-80-561-0608-2. s. 24-52.
KUŠNÍROVÁ, V. – ROCHOVSKÁ, I. – ŠILONOVÁ, V. 2018. Vzdelávacie potreby učiteľov materských škôl
pre úspešné zavádzanie inklúzie. In Rochovská, I. – Šilonová, V. /edit./. 2018. Podpora inklúzie
v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Zborník vedeckých štúdií. VERBUM – vydavateľstvo KU
v Ružomberku. Medzinárodná vedecká konferencia – výstup z projektu KEGA. Podpora inklúzie
v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. IJP Levoča. 12.09.2018. ISBN 978-80-561—0598-2. S. 52-69.
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)
DUDEK, M., DOLINSKÁ, E., HORŇÁK, L., Tvorivé metódy ako determinant aktivizácie žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia. Drukarnia POLIANNA, Krasnystaw, 2018. p.228. ISBN 978-83-951391-1-6.
DOLINSKÁ, E., DUDEK, M., ZUBAL, P., Komunikacja mediów wpływ na rozwój dziecka
wczesnoszkolnego, Wydaw. POLIANNA. Levoca- Krasnystaw, 2018, ss., 1-145. ISBN: 978-83-951391-4-7.
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2)
ŠILONOVÁ, V. 2018. Asistent pedagóga v inkluzívnej škole. VERBUM - vydavateľstvo KU v
Ružomberku. 2018. 95 s. ISBN 978-80-561-0590-0.
PETROVIČ, P. 2018. Výchova detí a žiakov s mentálnym postihnutím k environmentálnej zodpovednosti.
Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2018. - ISBN 978-80-5610591-7.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (3)
ŠILONOVÁ, VIERA - KLEIN, VLADIMÍR. 2017. Perspektívy a možnosti budovania inkluzívneho prostredia
škôl. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Universitas Catoholica Ružomberok. Roč. XVI., č. 1
(2017). s. 112-120. ISSN 1335-2232.
ŠILONOVÁ, VIERA - KLEIN, VLADIMÍR. 2017. Postavenie odborných zamestnancov v inkluzívnej škole.
In Edukácia: vedecko-odborný časopis. UPJŠ, Katedra pedagogiky. Roč. 2, číslo 1. ISSN 1339-8725. s.
281-290.
ŠILONOVÁ, VIERA - KLEIN, VLADIMÍR. 2017. Diagnostika sociálne znevýhodnených žiakov s ťažkosťami
v učení. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa. VÚDPaP Bratislava. 51, 2017, č. 2-3, s. 167-181. ISSN
0555-5574.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (3)
VIERA ŠILONOVÁ, VLADIMÍR KLEIN. 2018. THE DIAGNOSTICS OF SOCIALLY
DISADVANTAGED PUPILS WITH LEARNING DIFFICULTIES – INCLUSIVE APPROACH. In Nadja
Bilousova, Larisa Dubrojevska, Tamara Gordjenko.Valerij Dubrovskij. Visnik Ľvivskogo universitetu.
ĽVOV. Seria pedagogična. 2018. Vypusk 32. УДК 37.09.212-027.543](73):[37.012.31 : 17.022.1]. ISSN
2078-5526. s. 488-500.
DUDEK, M., Opinie mauczycieli o integracji społecznej i edukacyjnej dzieci z niepełnosprawnościami, (w:) M.
Dudek, J. Kulbaka, [red.], Innowacyjność i trwanie w pedagogice specjalnej. W stulecie niepodległości Polski i
130. Rocznicę urodzin Marii Grzegorzewskiej. Wydaw. APS, Warszawa-Krasnystaw 2018, ss. 180-203.
ISBN 978-83-951391-5-4.
DIHENEŠČÍKOVÁ, L. 2018. Еfekty inštitucionálnej kresťanskej výchovy dosahované u rómskych žiakov. In
Хорове мистецтво України та його подвижники. Дрогобич : Редакція авторська Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. ISBN 978-966-384-403-9.
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AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (3)
KLEIN, V. – ŠILONOVÁ, V. 2017. Inkluzívna edukácia – výzva k pozitívnym zmenám súčasnej školy. In
Janoško, P. – Hašková, V. (edit.) 2017. Inkluzívna škola a rodina. Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie. UK Bratislava. ISBN 978-80-223-4464-7. s. 55-70.
ŠILONOVÁ, V. 2018. Inkluzívne prístupy v diagnostike sociálne znevýhodnených detí. In HRČOVÁ, J. KOVÁČOVÁ, B. - MAGOVÁ, M. (Eds.). Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018. Konferenčný
zborník z príspevkov. 4. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Expresívne
terapie vo vedách o človeku 2018, 25. januára 2018. VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity
v Ružomberku. ISBN 978-80-561- 0563-4. s. 50-63.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (5)
DIHENEŠČÍKOVÁ, L. 2018. Efektívnosť inštitucionálnej kresťanskej výchovy u rómskych žiakov. In:
Vybrané aspekty pedagogickej profesie : zborník vedeckých štúdií. Prešov : Prešovská univerzita
v Prešove, 2018. ISBN 978-80-555-1973-9. s. 53-67.
DUDEK, M. 2018. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w profesie edukacji włączającej i integracyjnej
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie uskutočnenej 12. septembra 2018 v Levoči. PaedDr. Veronika Kušnírová, PhD., Mgr.
Gabriela Vojteková, PhD. (Eds.) Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2018. ISBN 978–80–561–0598–6, s. 270-293.
PETROVIČ, P. 2018. Inkluzívne vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. In: Inkluzívne vzdelávanie
žiakov s mentálnym postihnutím. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
uskutočnenej 12. septembra 2018 v Levoči. PaedDr. Veronika Kušnírová, PhD., Mgr. Gabriela
Vojteková, PhD. (Eds.) Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2018. ISBN 978–80–561–0598–6, s. 293-301.
HLADUSCH, V. 2018. K otázkam získavania odbornej spôsobilosti pedagógov inkluzívnej vzdelávacej
inštitúcie. [CD-Rom]. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. In. HAŠKOVÁ, V.,
VOJTEKOVÁ, L. 2018. Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov. Ružomberok: Verbum –
vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2018. s. 75 – 84.
PETROVIČ, P. 2018. Aktivizujúce metódy vo vyučovaní biológie v špeciálnej základnej škole. 21. novembra
2018 Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégii
kritického a tvorivého myslenia. Medzinárodná vedecká konferencia na pôde Pedagogickej fakulty
UKF v Nitre.
BAB Odborné knižné práce (2)
VIERA ŠILONOVÁ - VLADIMÍR KLEIN - PETRA ARSLAN ŠINKOVÁ - MICHAELA SOUČEK
VAŇOVÁ. MANUÁL K STIMULAČNÉMU PROGRAMU pre deti predškolského veku pochádzajúce zo
sociálne znevýhodneného prostredia - INOVOVANÁ ČASŤ. Metodicko-pedagogické centrum v Prešove,
2018. ISBN: 978-80-565-1432-0. s. 140.
VIERA ŠILONOVÁ - VLADIMÍR KLEIN - PETRA ARSLAN ŠINKOVÁ - MICHAELA SOUČEK
VAŇOVÁ. MANUÁL K DEPISTÁŽI pre deti predškolského veku pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného
prostredia - INOVOVANÁ ČASŤ. Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2018. ISBN: 978-80-5651434-4. s. 107.
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2)
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PETROVIČ, P. 2018. Pedagogický výskum. In: Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej
univerzity v Ružomberku : zborník prednášok z týždňa európskej vedy : Ružomberok 5.11.- 11.11.2018.
Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2018.
PETROVIČ, P. 2018. Operacionalizácia špecifických cieľov. In: Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku : zborník prednášok z týždňa európskej vedy : Ružomberok
5.11.- 11.11.2018. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2018.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
(3)
DUDEK, M., KULBAKA, J., [red.], Innowacyjność i trwanie w pedagogice specjalnej. W stulecie
niepodległości Polski i 130. Rocznicę urodzin Marii Grzegorzewskiej. Wydaw. APS, Warszawa-Krasnystaw
2018, s. 200.ISBN 978-83-951391-5-4.
ROCHOVSKÁ, I., ŠILONOVÁ, V. /eds/. Podpora inklúzie v predprimárnom a primárnom vzdelávaní.
Zborník vedeckých štúdií. KU PF IJP Levoča. Medzinárodná vedecká konferencia 12.09.2018. ISBN
978-80-561-0608-2. s. 24-52.
KUŠNÍROVÁ, V.,VOTEKOVÁ, G. /eds./. Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie. KU PF IJP Levoča. ISBN 978-80-561-0598-6. s. 386 s.
Iné (1)
OROSOVÁ, R., PETRÍKOVÁ, K., DIHENEŠČÍKOVÁ, L. 2018. Sebareflexívny pedagogický denník. Košice
: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018. ISBN 9788081525919.

Príloha 2: Prehľad ocenení zamestnancov Katedry špeciálnej pedagogiky
a pedagogiky mentálne postihnutých za rok 2018
Pozvané prednášky
Kategória
publikačnej
činnosti

Autor
Šilonová Viera

Šilonová Viera

Šilonová Viera

Šilonová Viera

Hladusch Viktor

Názov projektu/konferencie
(názov príspevku)
Expresívne terapie vo vedách o človeku
2018 (Inkluzívne prístupy v diagnostike
sociálne znevýhodnených detí)
Stav a perspektívy v realizácii
inkluzívneho a integrovaného
vzdelávania v Charkovskej oblasti
v obraze nového zákona Ministerstva
školstva Ukrajiny (Inkluzívna edukácia a
diagnostika v Slovenskej republike.)
Aktuálne otázky predškolského
a inkluzívneho vzdelávania (Inkluzívne
vzdelávanie v Slovenskej republike –
realizácia a perspektívy rozvoja)
Edukačné výzvy súčasnosti a budúcnosti
– 3 (Inklúzia ako edukačná výzva súčasnosti
a budúcnosti)
Inkluzívne prístupy v edukácii detí
a žiakov (K otázkam získavania odbornej
spôsobilosti
pedagógov
inkluzívnej
vzdelávacej inštitúcie)

Ostatné prednášky
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Miesto
uskutočnenia

Termín
uskutočnia

Ružomberok

január 2018

Charkovská
štátna
pedagogická
univerzita G.
Skovorodina.
Charkov
Ľvovská štátna
univerzita Ivana
Franka (Ľvov,
Ukrajina)

31.10.2018

3.-4.5.2018

Ružomberok

október 2018

Levoča

12.9.2018

Kategória
publikačnej
činnosti

Autor

Názov projektu/konferencie
(názov príspevku)

Dr. Hab M. Dudek, prof. Rozpisnawalnaja ta diagnostuwannaja
SAN
ditej z autizmom (Funkcjonowanie
rodziny z dzieckiem z autyzmem)
Dr. Hab M. Dudek, prof. Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov
SAN
(Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w
procesie edukacji włączającej i integracyjnej
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi)
Dr. Hab M. Dudek, prof. Hyperaktivita a porucha pozornosti v
SAN
interdisciplinárnych kontextoch
(Diagnoza ADHD. Wybrane zagadnienia
teoretyczne i praktyczne)
Dr. Hab M. Dudek, prof. Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria –
SAN
badania – praktyka. Wiodące kierunki i
szkoły naukowe (Przygotowanie szkół do
integracji dzieci z niepełnosprawnościami)
Dr. Hab M. Dudek, prof. Biłgoraj niebieski dla Autyzmu (Wypalenie
SAN
rodziców dzieci z autyzmem i zespołem
Aspergera)
Dr. Hab M. Dudek, prof. W trosce o zdrowie psychiczne dzieci i
SAN
młodzieży. Uwarunkowania, przyczyny i
skutki depresji (Problem depresji wśród dzieci
i młodzieży)
Dr. Hab M. Dudek, prof.
Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej, pt.:
SAN
Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych
społecznie (Kompetencje nauczycieli do pracy
z uczniami niedostosowanymi społecznie)
Dr. Hab M. Dudek, prof. „Maria Grzegorzewska – pedagog odrodzonej
SAN
Polski (Nieprzemijające wartości poglądów
pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej)
Dr. Hab M. Dudek, prof. Środowisko akademickie wobec problemów
SAN
osób niepełnosprawnych (Nasilenie objawów
depresji wśród studentów kierunków
pedagogicznych i niepedagogicznych)
Doc.
PaedDr.
Oľga Účasť na medzinárodnej vedeckej
Račková, PhD.
konferencii
v Ternopile
(Vysokoškolské štúdium študentov so
špecifickými potrebami)
Doc.
PaedDr.
Oľga Účasť na medzinárodnej konferencii
Račková, PhD.
UNS Uczelni nauk spolecznych v Lodzi
(Analizy współczesnego poradnictwa
z zakresu pedagogiki specjalnej)

Miesto uskutočnenia

Termín
uskutočnia

Równe

20-21.04.2018

Levoča

12.9.2018

Piwniczna-Zdrój,
Poľsko

26. – 27. októbra
2018

KUL w Lublinie

11-12 grudnia
2018.

Biłgoraj

7 kwietnia 2018

Jarosław

13 kwietnia,
2018

Uczelnia Korczaka,
Wydział Nauk
8 maj 2018.
Społeczno Pedagogicznych w
Katowicach
Akademia
Pedagogiki Specjalnej 18.05.2018
w Warszawie
Radom

15 grudnia 2018

2018

07. – 08. júna
2018.

Ostatné:
PhDr. Viera Šilonová, PhD.
- Členka monitorovacej skupiny komplexného prístupu. Horizontálna priorita: Marginalizované
rómske komunity. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (od roku 2010 - trvá).
- Mimoriadna členka Asociácie sociálnych pedagógov. UMB Banská Bystrica (od 2018 – trvá).
- Členka Poradnej skupiny splnomocnenca vlády pre rómske komunity pre prípravu revízie
a aktualizácie Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 (od r. 2015 - trvá).
- Členka akademického senátu KU PF v Ružomberku (od 2016 – trvá).
- Členka tematickej pracovnej skupiny pre prípravu akčného plánu pre oblasť D.2.1 Oblasť
vzdelávanie. Ministerstvo vnútra - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (od 2018
– trvá).

Dr. Hab. Mieczyslaw Dudek, prof. SAN
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Člen vedeckej rady PWSTE, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w jarosłąwiu, PL
Členka redakčnej rady:
- Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa, Probacja, PL;
- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola, Społeczeństwo i Rodzina, PL;
- Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Studia Społeczne, PL;
- Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamojskie Studia i Materiały Seria:
Pedagogika, PL;
- Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Studia Międzynarodowe, PL;
- Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Zeszyty Naukowe, PL;
- Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Zeszyty Naukowe, PL;
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