
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústav pedagogických vied a štúdií 
Pedagogickej fakulty            
Univerzity Komenského v 
Bratislave 

Plán vedeckých aktivít na rok 2017 

 

 

 

  



1 

 

 

ÚSTAV PEDAGOGICKÝCH VIED A ŠTÚDIÍ PdF UK V BRATISLAVE  

 
Charakteristika ÚPVaŠ: Ústav pedagogických vied a štúdií je vedecko-výskumným 

pracoviskom, ktoré sa sústreďuje na základný a aplikovaný 

výskum v oblasti školskej pedagogiky. Združuje vedecko-

výskumných pracovníkov orientujúcich sa na výskum v 

predprimárnom a primárnom vzdelávaní a v sekundárnom 

vzdelávaní.  

Riaditeľ ÚPVaŠ: 
 
 
Členovia ÚPVaŠ a ich vedecko-výskumná 
charakteristika: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Členovia ÚPVaŠ na skrátený pracovný 
úväzok 40 %: 
 
 
Členovia ÚPVaŠ na skrátený pracovný 
úväzok 20 %: 
Dátum zverejnenia návrhu: 

doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. (kvalitatívna metodológia, 
všeobecná didaktika)     

   
Mgr. Eva Csandová, PhD. (predprimárne vzdelávanie, 
edukácia raného detstva)     
   
PaedDr. Darina Dvorská, PhD. (učiteľstvo, učiteľská profesia, 
metodológia pedagogického výskumu)   
     
PhDr. Jana Koláčková, PhD. (motivácia k učeniu sa žiakov 
primárneho vzdelávania, koncepcia žiackeho hodnotiaceho 
portfólia)     
 
PaedDr. Klaudia Korvínová, PhD. (edukácia športových 
a pohybových hier)     
   
PaedDr. Eva Severini, PhD. (predprimárne vzdelávanie, 
pregraduálna príprava učiteľov, kvalitatívna metodológia) 
       
Mgr. Martin Kuruc, PhD. (pedagogická diagnostika, výskum 
motivácie a morálneho usudzovania žiakov)   
      
Mgr. Denis Líška, PhD. (prírodovedné vzdelávanie)  
      
Mgr. Petra Rapošová, PhD. (sexualita a sexuálna výchova, 
sociálna pedagogika)     
       
prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD.  (prírodovedné vzdelávanie)  
Mgr. art. Jana Szabóová, ArtD. (multimediálne vzdelávanie) 
      
PaedDr. Renáta Tóthová, PhD. (všeobecná didaktika, didaktika 
pedagogiky)     
 10.1.2017 
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Obsah plánu vedeckých aktivít Ústavu pedagogických vied a štúdií PdF UK na 

kalendárny rok 2017: 
 

I.     ÚČASŤ NA KONCIPOVANÍ, REALIZÁCII A VYHODNOCOVANÍ VLASTNÝCH VÝSKUMOV 

       PRACOVISKA  

II.   IMPLEMENTÁCIA VÝSLEDKOV BÁDANIA DO VÝUČBY  

III.     DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM PROGRAME PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA 

           PEDAGOGIKA  

IV.    VEDECKÉ, DOKTORANDSKÉ SEMINÁRE A POZVANÉ PREDNÁŠKY ZO SÉRIE TEACH IN   

           ÚSTAVU PEDAGOGICKÝCH VIED A ŠTÚDIÍ  

V.   REALIZÁCIA ŠVOUČ V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VIED  

VI.     ČLENSTVÁ VO VEDECKÝCH, REDAKČNÝCH RADÁCH A INÝCH ODBORNÝCH KRUHOCH.  

VII.    METODOLOGICKÉ PORADENSTVO, LEKTOROVANIE A KONZULTÁCIE PRE UČITEĽOV, 

           VÝSKUMNÝCH ZAMESTNANCOV PRACOVÍSK PdF UK, PRÍP. UK,  EXPERTÍZNEJ, 

           POSUDZOVATEĽSKEJ A KONZULTAČNEJ ČINNOSŤ PRE ŽIADATEĽOV MIMO PdF UK.  

VIII.  SPOLUÚČASŤ NA KONCIPOVANÍ, REALIZÁCII A VYHODNOCOVANÍ  VÝSKUMOV 

           INICIOVANÝCH RIEŠITEĽMI POCHÁDZAJÚCIMI Z EXTERNÉHO PROSTREDIA  

IX.    AKTÍVNA VEDECKÁ SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČNÝMI VEDECKÝMI PRACOVISKAMI  

X.  VEDENIE A KONZULTOVANIE ZÁVEREČNÝCH A KVALIFIKAČNÝCH PRÁC  

XI.    ÚČASŤ NA VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH, KOMISIÁCH A AKTÍVNEJ PUBLIKAČNEJ 

          ČINNOSTI.  

XII.   ORGANIZOVANIE MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE  
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I. ÚČASŤ NA KONCIPOVANÍ, REALIZÁCII A VYHODNOCOVANÍ VLASTNÝCH VÝSKUMOV 

PRACOVISKA 

V roku 2017 sa na Ústave pedagogických vied a štúdií riešia nasledujúce vedecko-výskumné 
projekty VEGA, KEGA a ďalšie grantové schémy: 

 

▪ VEGA 1/0636/15 
Názov projektu: Výskum sebaregulácie u žiakov v nižšom sekundárnom vzdelávaní - 
štandardizácia dotazníkových meracích nástrojov SRQ -Academic a SRQ Prosocial. Hlavný 
riešiteľ projektu: Mgr. Martin Kuruc, PhD. /Spoluriešiteľ: PaedDr. Darina Dvorská, PhD./ Obdobie 
riešenia projektu 2015 – 2017. 

▪ VEGA 1/1050/16 
Názov projektu: Dimenzie čítania v rodinách detí z bilingválneho prostredia. /Spoluriešiteľ: 
PaedDr. Darina Dvorská, PhD./ Obdobie riešenia projektu: 2016 – 2018. 

▪ VEGA 1/0390/17 v schvaľovacom procese 
Názov projektu: Kritické incidenty v počiatočnom utváraní vývinu profesionalizácie učiteľa a 
farára. Hlavný riešiteľ projektu: doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. /Spoluriešitelia: PaedDr. Darina 
Dvorská, PhD.; PaedDr. Eva Severini, PhD.; Mgr. Eva Csandová, PhD./ Obdobie riešenia projektu: 
2017 – 2019. 

▪ KEGA 070UK-4/2016  
Názov projektu: Koncept ranej edukácie detí. Hlavný riešiteľ projektu: doc. PaedDr. Dušan 
Kostrub, PhD. /Spoluriešitelia: PaedDr. Eva Severini, PhD.; Mgr. Denis Líška, PhD.; Mgr. Eva 
Csandová, PhD.; PhDr. Jana Koláčková, PhD./ Obdobie riešenia projektu: 2016 – 2018. 

▪ KEGA 030KU-4/2016 
Názov projektu: Komunikácia a spolupráca s rodinou v inkluzívnej škole. /Spoluriešitelia: 
PaedDr. Darina Dvorská, PhD.; Mgr. Denis Líška, PhD./ Obdobie riešenia projektu: 2016 – 2017. 

▪ KEGA 007UK-4/2016 
Názov projektu: Príprava a tvorba terminologického a výkladového slovníka školského 
manažmentu pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických 
zamestnancov s následným doplnením jeho funkcionalít v elektronickom prostredí LMS 
Moodle. /Spoluriešiteľ: Mgr. Martin Kuruc, PhD. / Obdobie riešenia projektu: 2016 – 2018. 

▪ KEGA 026UK-4/2015 
Názov projektu: Morálne postoje detí a dospelých v rodine a škole: aplikovaný výskum a 
metodický materiál pre učiteľov, výchovných poradcov a koordinátorov prevencie. 
/Spoluriešiteľ: Mgr. Martin Kuruc, PhD./ Obdobie riešenia projektu: 2015 – 2017. 

▪ Grantový program Nadácie Tatra banky: Kvalita vzdelávania 2017 
Názov projektu: "BeTeacher". Hlavný riešiteľ projektu: Mgr. Martin Kuruc, PhD. Obdobie riešenia 
projektu: 2017. 
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II. IMPLEMENTÁCIA VÝSLEDKOV BÁDANIA DO VÝUČBY 

Výsledky parciálnych výskumov jednotlivých výskumných pracovníkov zároveň 

implementujeme do výchovno-vzdelávacieho procesu v pregraduánej príprave budúcich 

učiteľov predprimárnej, primárnej pedagogiky a učiteľov aprobačných predmetov pre 

sekundárne vzdelávanie, ako aj sociálnych pedagógov. Tým obohacujeme výučbu o nové 

vedecké poznatky a sprostredkované metodologické skúsenosti. Pretože uvažovanie, 

teoretizovanie a výskum sa so zásadami a poslaním univerzity ako „jednoty výskumu a 

vyučovania v zmysle prípravy na budúce povolanie“ (Liessmann, 2008, s. 74) a  akademickou 

pôdou podľa nášho názoru neoddeliteľne spája.   

  

III. DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM PROGRAME PREDŠKOLSKÁ A 

ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA  

Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania. Cieľom 
doktorandského štúdia je pripraviť študenta na samostatnú a tvorivú vedeckú prácu. Študent v 
doktorandskom štúdiu získa poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania a 
sám svojím výskumom prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom študijnom odbore. 
Po absolvovaní získa študent titul philosophiae doctor (PhD.). Doktorandské štúdium prebieha 
v dennej a externej forme. Ústav pedagogických vied a štúdií PdF UK zabezpečuje 
vysokoškolské vzdelávanie III. stupňa v akreditovanom študijnom študijnom programe 
Predškolská a elementárna pedagogika v študijnom odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna 
pedagogika.  

Garantkou doktorandského štúdia daného študijného odboru na PdF UK je prof. PaedDr. 
Božena Šupšáková, PhD. a spolugarantmi sú: doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.  a doc. 
RNDr. Edita Partová, CSc. 

Viac informácií: 
http://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Doktorandske_studium/1._Akreditovane_studij
ne_programy/predskolska_a_elementarna_pedagogika__.pdf 

 

IV. VEDECKÉ, DOKTORANDSKÉ SEMINÁRE A POZVANÉ PREDNÁŠKY ZO SÉRIE TEACH IN 

ÚSTAVU PEDAGOGICKÝCH VIED A ŠTÚDIÍ 

Ústav pedagogických vied a štúdií PdF UK pravidelne organizuje 3 druhy vedeckých 
seminárov: 

A. Vedecké semináre na vybrané témy vzťahujúce sa na výskumné projekty VEGA, KEGA a 

APVV, ktoré sú primárne určené kolegom, pedagogickým a vedecko-výskumným 

zamestnancom PdF UK ako aj doktorandom. 

http://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Doktorandske_studium/1._Akreditovane_studijne_programy/predskolska_a_elementarna_pedagogika__.pdf
http://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Doktorandske_studium/1._Akreditovane_studijne_programy/predskolska_a_elementarna_pedagogika__.pdf
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PLÁNOVANÁ ORGANIZÁCIA VEDECKÝCH SEMINÁROV v kalendárnom roku 2017: 

 

Pozvaní prednášajúci: Téma prednášky: Predpokla

daný 

dátum 

realizáci: 

Mgr. et Ing. Jozef Strakoš, 

PhD. 

Katedra Pedagogiky PdF UK v 

Bratislave 

Tvorba nástrojov na 

zvyšovanie kvality 

vysokoškolských učiteľov v 

oblasti skúmania a riadenia 

procesov vyučovania a 

učenia 

Február  

2017 

Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, 

PhD. 

Kvalitatívna metodológia v 

skúmaní didaktickej reality 

Apríl  

2017 

Mgr. Martin Kuruc, PhD. Výskum sebaregulácie u 

žiakov v nižšom 

sekundárnom vzdelávaní 

Október  

2017 

Mgr. Štefánia Ferková, PhD. 

Katedra Pedagogiky PdF UK v 

Bratislave 

Morálne postoje detí a 

dospelých v rodine a škole 

November  

2017 

 

B. Doktorandské semináre v rámci predprípravy na obhajoby dizertačných prác našich 

doktorandov.  

             Na doktorandské semináre sú pozvaní nasledujúci hostia: 

▪ garantka doktorandského štúdia v študijnom odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna 

pedagogika: prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. 

▪ spolugaranti: doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. a doc. RNDr. Edita Partová, CSc.  

▪ kolegovia z Katedry Predprimárnej a primárnej pedagogiky, alebo z Katedry Pedagogiky 

a sociálnej pedagogiky  s vedecko-pedagogickou hodnosťou doc. alebo prof. 

▪ vybraní vedecko-výskumní zamestnanci ÚPgVŠ PdF UK v Bratislave, ktorí sa aktívne podieľajú 

na diskusii a vlastnými vedeckými názormi a sprostredkovanými skúsenosťami zabezpečujú 

odbornú spätnú väzbu pre doktorandov v danom študijnom programe.  
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PLÁNOVANÁ ORGANIZÁCIA DOKTORANDSKÝCH SEMINÁROV v kalendárnom roku 2017: 

 

Pozvaní prednášajúci: Téma prednášky: Predpokla

daný 

dátum 

realizáci: 

Mgr. Ľubica Turoňová 

 

 

Mgr. Veronika Vorosová 

 

Rozvoj občianskych 

zručností v školskom klube 

detí 

Diagnostika písania 

detských príbehov a tvorivé 

písanie na primárnom stupni 

ZŠ 

Marec  

2017 

Mgr. Miriama Hrubá 

 

Mgr. Barbora Jaslovská 

Začínajúci učiteľ v 

primárnom vzdelávaní 

Pedagogická komunikácia v 

práci učiteľa primárneho 

vzdelávania 

Máj  

2017 

Mgr. Jana Skraková 

 

 

PaedDr. Erika Drgoňová 

Podpora reziliencie detí z 

drogovo závislých rodín.  

Skúmanie názorov učiteľov 

primárneho vzdelávania na 

adaptáciu detí na školské 

prostredie a formovanie 

postojov detí pred vstupom 

do školy. 

Október  

2017 

Mgr. Zuzana Huravik 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Martina Tománková 

 

Systém školského 

pedagogicko-

psychologického 

poradenstva v základných 

školách v Srbskej republike: 

možnosti aplikácie v 

Slovenskej republike). 

Kultúrne relevantný model 

edukácie detí raného veku. 

November  

2017 
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Predpokladaným miestom konania vedeckých a doktorandských seminárov budú vybrané 

prednáškové miestnosti (v závislosti od obsadenosti a kapacity miestnosti) v budove 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Šoltésovej ulici č. 4. 

Návrh presných termínov podujatia bude súvisieť s dohodami prednášajúcich hostí. 

Podujatia sa budú konať stredy dopoludnia, ktoré sú vyhradené na takéto účely. 

 

    ORGANIČNÝ TÍM VEDECKÝCH A DOKTORANDSKÝCH SEMINÁROV 2017: 

 

     Zodpovední realizátori seminárov v kalendárnom roku 2017:  

    PhDr. Jana Koláčková, PhD. 

   PaedDr. Eva Severini, PhD. 

   Organizačný tím podujatia: všetci výskumní zamestnanci ÚPgVŠ 

 

C. Teach IN: Pozvané prednášky a semináre spojené s diskusiou Ústavu pedagogických 

vied a štúdií PdF UK v Bratislave 

KONCEPCIA PODUJATIA : 

 

 Podujatie TEACH IN  má formu prednášok spojených s diskusiou na báze dobrovoľnosti.     

Slúži ako doplnková a dobrovoľná forma vzdelávania na PdF UK. Prednášky a semináre 

hosťujúcich kolegov (pedagógov i učiteľov z praxe) spojené s diskusiou na aktuálne témy 

majú potenciál ponúknuť priestor pre učiacu sa komunitu študentov a učiteľov na 

diskusie o aktuálnych pedagogických otázkach.  

Primárne je podujatie určené pre študentky a študentov, ale aj kolegov a zástupcov 

akademickej obce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj 

učiteľov cvičných škôl PdF UK. Kompromis medzi aktívnym počúvaním prednášky a 

následnou diskusiou ponúka nové možnosti k učeniu skúsenostiam a ich následnému 

teoretizovaniu. Vedie študentov k univerzitnému skepticizmu, ako účinnej “zbrani” proti 

slepému dogmatizmu. Cenné názorové rozdielnosti sú po stáročia vnímané, ako 

neoddeliteľná súčasť akéhokoľvek uvažovania. Diskusie ponúkajú priestor na vyjadrenie 

sa, majú potenciál navodiť aktívnu spoluprácu medzi študentmi a pedagógmi navzájom. 

Počas diskusií sa účastníkom ponúka možnosť postupne budovať komunikatívnosť, 

otvorenosť a argumentačnú zdatnosť. Pretože ako argumentoval prvý rektor Univerzity 

Komenského v Bratislave Kristián Hynek (podľa Meško, 2014, s. 14) „láska je iste vyšší 

motív, ako hlad, proste preto, že slúži k udržaniu celku druhu a nie iba jednotlivca. A 

naša univerzita vznikla z lásky a nie z hladu“. Inšpiráciu k názvu podujatia Teach IN 

autorka koncepcie podujatia Dr. Darina Dvorská čerpala z anglicko-českého 

pedagogického slovníka Gavoru a Mareša (1996, s. 201) kde slovné spojenie Teach IN 
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autori vnímajú ako “diskusný seminár, prednášky spojené s diskusiou na aktuálnu a 

často kontroverznú tému na akademickej pôde.”  Uvažovanie v konkrétnych súvislostiach 

a situáciách dalo tomuto slovníkovému pojmu význam a potenciál súčasnej 

uplatniteľnosti. Tematický rámec podujatia tvoria základné pedagogické otázky tzv. 

„pedagogické evergreeny“ – vzdelanie, vzdelávanie, vyučovanie, učenie, učiteľstvo. Tieto 

podstatné otázky vyučovania a vzdelávania prestavujú stále živé a otvorené problémy na 

ktoré je nutné hľadať nové a staronové varianty odpovedí. Práve tieto úlohy predstavujú 

zaväzujúcu štafetu, v ktorej je obsiahnutá história nielen našej pedagogickej vedy, ale aj 

múdrosť každodennej pedagogickej praxe. 

 

     PLÁNOVANÁ ORGANIZÁCIA PODUJATIA TEACH IN 2017: 

 

Pozvaní prednášajúci: Téma prednášky: Predpokladaný 

dátum 

realizácie: 

PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. 

Mgr. Hana Splavcová 

Katedra primární pedagogiky, 

Pedagogickej fakulty Univerzity 

Karlovej v Prahe 

Vzdělávání dětí od 

dvou let v MŠ 

Február  

2017 

PaedDr. Zuzana Kadlečíková, 

PhD. 

MŠVVaŠ SR 

Menšinová politika v 

SR 

Marec  

2017 

JUDr. Jana Dubovcová 

Slovenská verejná ochrankyňa 

práv (ombudsmanka) 

Práva detí v SR Apríl  

2017 

PaedDr. Eva Váňová Instrumentální 

obohacování 

Reuvena Feuersteina 

a jeho aplikácia v 

ŠKD 

Máj  

2017 

Bc. Jolana Nátherová 

Lektorka programu PRIDE a 

odborníčka na problematiku 

etnickej a kultúrnej rôznorodosti 

OZ Nádej deťom 

Vzdelávanie 

rómskych detí 

Október  

2017 

PhDr. David Greger, Ph.D. 

Riaditeľ Ústavu výzkumu a 

rozvoje vzdělávání (ÚVRV), 

Nerovné šance 

v předškolním 

vzdělávání a 

November  

2017 
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Pedagogická fakulta Univerzity 

Karlovej v Prahe 

připřechodu na 

základní školu 

Mgr. Alena Lampertová-

Chlebíková 

Sekretariát štátneho tajomníka 

MŠVVaŠ SR 

Spätná 

autobiografická 

sebareflexia 

December  

2017 

 

Predpokladaným miestom konania podujatia budú vybrané prednáškové miestnosti (v 

závislosti od obsadenosti a kapacity miestnosti) v budove Pedagogickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave na Šoltésovej ulici č. 4. 

Návrh termínov podujatia bude súvisieť s dohodami prednášajúcich hostí. 

Podujatia sa budú konať mimo skúškového obdobia. 

 

ORGANIČNÝ TÍM PODUJATIA TEACH IN 2017: 

 

Autor koncepcie podujatia: PaedDr. Darina Dvorská, PhD. 

Zodpovední realizátori podujatia Teach IN v kalendárnom roku 2017:  

Mgr. art. Jana Szabóová, ArtD. 

Mgr. Eva Csandová, PhD. 

Organizačný tím podujatia: všetci výskumní zamestnanci ÚPgVŠ. 

 

V. REALIZÁCIA ŠVOUČ V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VIED 

Cieľom  Študentskej Vedecko-Odbornej a umeleckej Činnosti (skratka ŠVOUČ) je:  

 

● prehlbovať vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť poslucháčov PdF UK v Bratislave,  
● stimulovať a rozvíjať u nich schopnosti a spôsobilosti pre vedeckú, odbornú a umeleckú 

činnosť,  

● identifikovať a podporovať talentovaných a tvorivých študentov,  

● vychovávať perspektívnych odborníkov v jednotlivých vedných a umeleckých odboroch,  

● zlepšiť komunikáciu medzi študentmi navzájom a medzi študentmi a učiteľmi. 

Zodpovedný organizátor VIII. ročníka Študentskej vedeckej odbornej a umeleckej 
činnosti 2016/2017:  Mgr. Petra Rapošová, PhD., v spolupráci so všetkými výskumnými 
pracovníkmi ústavu. 
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VI. ČLENSTVÁ VEDECKO-VÝSKUMNÝCH ZAMESTNANCOV VO VEDECKÝCH, 

REDAKČNÝCH RADÁCH A INÝCH ODBORNÝCH KRUHOCH 

doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. 

● Komisia pre doktorandské štúdium – odbor Pedagogika, (Univerzita Palackého,  
Olomouc, ČR, Pedagogická fakulta Karlovej univerzity, Praha, ČR). 

● Člen vedeckej rady VúDPaP. 
● Člen vedeckej rady Edukacia včasného detstva, Univerzita Pedagogická, Kraków,  

Poľsko. 

● Člen redakčnej rady Pedagogická revue. 
● Člen redakčnej rady Naša škola. 

 

Mgr. Martin Kuruc, PhD.: 

● Hlavný redaktor vedeckého časopisu PEDAGOGIKA.SK – slovenský časopis pre 
pedagogické vedy. 

● www.casopispedagogika.sk 
 

PaedDr. Darina Dvorská, PhD.: 

● Hosťujúci editor špeciálneho monotematického čísla časopisu Policy Futures in 
Education (vydavateľstvo SAGE). Téma čísla: Educational Policies in Central and 
Eastern Europe: Legaciesof State Socialism and Challenges of Semi-Peripheral 
Contexts. 

● http://pfe.sagepub.com/site/cfp/PFIE_CFP_Legacies_State_Socialism.pdf 
 

PaedDr. Klaudia Korvínová, PhD.: 

● Členka Asociácie učiteľov jazyka španielskeho Bratislava 
● Členka združenia Physical Education and Sport FTVŠ UK Bratislava 

 
 

VII. METODOLOGICKÉ PORADENSTVO, LEKTOROVANIE A KONZULTÁCIE PRE 

UČITEĽOV, VÝSKUMNÝCH ZAMESTNANCOV PRACOVÍSK PdF UK, PRÍP. UK.,  

EXPERTÍZNEJ, POSUDZOVATEĽSKEJ A KONZULTAČNEJ ČINNOSŤ PRE ŽIADATEĽOV 

MIMO PdF UK. 

Vedeckí pracovníci sa zaoberajú poskytovaním poradenstva v kvalitatívnom aj kvantitatívnom 
výskume, poskytujú metodologický servis, odborné diskusie s učiteľmi. Zaoberajú sa taktiež 

http://www.casopispedagogika.sk/
http://www.casopispedagogika.sk/
http://journals.sagepub.com/pb-assets/cmscontent/pfe/PFIE_CFP_Legacies_State_Socialism.pdf
http://journals.sagepub.com/pb-assets/cmscontent/pfe/PFIE_CFP_Legacies_State_Socialism.pdf
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posudzovaním projektov APVV, VEGA, KEGA a pod., posudzovaním grantových schém a 
zabezpečujú externú komunikáciu s nadáciami tretieho sektora. Poskytujú recenzie vedeckých 
štúdií, odborných článkov atď. 

 Nižšie menovaní vedecko-výskumný zamestnanci ústavu zabezpečujú lektorovanie a 
konzultácie na nasledujúce témy: 

Mgr. Martin Kuruc, PhD.:  

● Workshopy pre učiteľov ZŠ (primárne ZŠ, ktoré sa zapojili do projektu VEGA 1/0636/15) 
na témy: Rozvoj motivácie a sebaregulácie u žiakov a Možnosti diagnostiky motivácie a 
sebaregulácie.  

● Workshopy určené primárne študentom učiteľstva PdF UK a ďalším učiteľom z praxe v 
rámci projektu Be Teacher.  Pôjde o 14 workshopov s napr. vybranými účastníkmi 
programu Teach for Slovakia, Vladimíra Buriana (šéfredaktor časopisu Dobrá škola), 
Petra Haláka (zriaďovateľ SZŠ Félix BA), Romana Baranoviča (riaditeľ CZŠ Narnia) a 
ďalších.  

● Akreditovaný lektor v programe pre kontinuálne vzdelávanie pracovníkov špeciálnych 
výchovných zariadení a detských domovov s názvom: Príprava detí na odchod zo 
zariadenia. Program bol akreditovaný na základe výskumných záverov projektu číslo 
APVV -0368 -12 "Príprava mladých ľudí v detských domovoch a reedukačných centrách 
- analýza a inovácia. Podporeného slovenskou Agentúrou pre podporu výskumu a 
vývoja. 
 

           Mgr. Petra Rapošová, PhD.:  

● Vedenie diskusných seminárov pre učiteľov materských škôl na území mesta Bratislava. 
Témou diskusie bude problematika  sexuality v prostredí materskej školy.  
 

 PaedDr. Eva Severini, PhD.: 

● Mentorstvo pre zahraničných študentov zo Srbskej republiky v súvislosti s ich 
študentskou mobilitou pre potreby KPEP a KAPESO. So zámerom ich potenciálneho 
zapojenia do prípravy grantovej schémy APVV - Dunajská stratégia. 
 
doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD., Mgr. Eva Csandová, PhD.: 

● Príprava vzdelávacieho projektu Opatrovateľstvo detí, jeho koncipovanie a predloženie 
na akreditáciu na MPSVaR SR. Zabezpečenie realizácie programu bude v priestoroch 
Pedagogickej fakulty s ponukou predmetov psychológia, pedagogika, vývinová biológia a 
pediatria, sociálna služba, legislatíva a prednášky z praxe (p. Gomézová, p. Filipčíková). 

 

● Plánom je vypracovať program Opatrovateľstvo detí tak, aby: 
 

● spĺňal podmienky podľa štandardu špecializačného vzdelávacieho programu,  
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● sme boli schopní zabezpečiť vykonanie špecializačnej skúšky a odbornej skúšky 
spôsobom ustanoveným zákonom,  

● sme boli schopní ponúknuť a zabezpečiť odborne spôsobilého a lektorsky spôsobilého  
○ garanta špecializačného vzdelávacieho programu a vzdelávacieho programu 

(doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.)  
○ lektorského zboru na uskutočňovanie špecializačného vzdelávacieho programu 

a vzdelávacieho programu. Po vypracovaní uvedených náležitostí a ďalších 
konkrétnych podrobností programu ho predložíme na schválenie a akreditáciu na 
Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny. 

 
 

VIII. SPOLUÚČASŤ NA KONCIPOVANÍ, REALIZÁCII A VYHODNOCOVANÍ  VÝSKUMOV 

INICIOVANÝCH RIEŠITEĽMI POCHÁDZAJÚCIMI Z EXTERNÉHO PROSTREDIA 

Vedecko-výskumní pracovníci ústavu sa spolupodieľajú na projektoch iných, aj zahraničných 
inštitúcií. Zároveň aktívne spolupracujú s metodologicko-poradenskými centrami pre školy, 
zabezpečujú poradenstvo pre ďalšie vzdelávanie učiteľov v súlade so zameraním vedeckých 
grantov. 

 

IX. AKTÍVNA VEDECKÁ SPOLUPRÁCE SO ZAHRANIČNÝMI VEDECKÝMI 

PRACOVISKAMI 

Medzinárodná spolupráca výskumných aktivít prostredníctvom zahraničných inštitúcií:  

1. Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity, Ostrava, ČR. 
2. Univerzita Hradec Králové, ČR. 
3. Univerzita Palackého, Olomouc, ČR. 
4. Pedagogická fakulta Karlovej univerzity, Praha, ČR. 
5. Univerzita Podlaska, Siedlce, Poľsko. 
6. Univerzita Kazimiera Wielkiego, Bydgoszcz, Poľsko.  
7. Univerzita pedagogická, Kraków, Poľsko. 
8. Pedagogická fakulta, Univerzita Sofia, Sofia, Bulharsko. 

 

Mobilita v rámci učiteľskej mobility: 

PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. Katedra primární pedagogiky, Univerzita Karlova v Prahe. 
Pedagogická fakulta. Odborná špecializácia: Predškolská pedagogika, pedagogická prax, 
nadväznosť predprimárneho a primárneho vzdelávania, rané detstvo, výchova v rodine. Obdobie 
mobility február – marec 2017. Výstupom budú vedecké články.(Mgr. Denis Líška, PhD., PhDr. 
Jana Koláčková, PhD). 
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Mobilita v rámci štipendijnej mobility: 

Mobilita v rámci štipendijnej mobility (v schvaľovacom procese): Dr. Abdurashid 
Abdumannobovich Turgunov, PhD. – v termíne 1. 2. 2017 – 30. 11. 2017, Tashkent city. 
Uzbekistan. 

IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL SYSTEM OF THE TRAINING OF 
SENIOR PUPILS TO INDEPENDENT CHOICE OF PROFESSION IN THE CONDITIONS OF 
MODERNIZATION OF THE COUNTRY. Obdobie mobility: február – november 2017. Výstupom 
budú vedecké články. Zodpovední: Všetci výskumní zamestnanci. 

Dr. Elena Railean, Ph.D. – 1. 3. 2017 – 30. 11. 2017, Moldavsko, Moldavská akadémia vied. 
Obdobie mobility: marec – november 2017. Pripraviť vedecký program. Zodpovední: Všetci 
výskumní zamestnanci. 

 

Účasť na krátkodobom pobyte Erasmus+ : 

Mgr. Petra Rapošová, PhD. 

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta Karlovej Univerzity v Prahe. 
Aktívna vedecká spolupráca so zahraničným vedecko-výskumným pracoviskom.  
 

  
Aktívna účasť na vedeckom projekte: 

 
doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.  

 
Vedecký projekt: Desarrollo tecnológico, exclusión sociocultural y educación. Referencia: 
941.445. Universidad Complutense Madrid, Facultad de Educación. Centro de Formación del 
Profesorado, Departamento de Didáctica y Organización Escolar. 

 
 

X. VEDENIE A KONZULTOVANIE ZÁVEREČNÝCH A KVALIFIKAČNÝCH PRÁC 

Témy diplomových a bakalárskych prác sú vypísané v stanovenej lehote a menia sa každý rok. 
Výskumní pracovníci odborne vedú a oponujú záverečné a kvalifikačné práce, poskytujú 
študentom konzultácie a sú súčasťou skúšobnej komisie pri obhajobách záverečných prác v 
bakalárskom a magisterskom študijnom programe v dennej a externej forme a skúšajú na 
štátnych skúškach v bakalárskom študijnom programe v externej forme. 
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XI. ÚČASŤ NA VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH, KOMISIÁCH A AKTÍVNEJ PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI. 

Plánované koncipovanie a publikovanie monografií v roku 2017: 

Návrh názvu: Kvalitatívne skúmanie v predprimárnom vzdelávaní – Akčný výskum v didaktickej 
praxi 
Autori: doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. a PaedDr. Eva Severini, PhD. 
 

Návrh názvu: Základy audiovizuálnej tvorby učiteľskej praxe. 
Autor: Mgr. art. Jana Szabóová, ArtD. 
 

Návrh názvu: Pohybové hry v primárnom vzdelávaní. 
Autor: PaedDr. Klaudia Korvínová, PhD. 

 

Návrh názvu: Nové výzvy v psychológií 
Autori: Mgr. Martin Kuruc, PhD. a kol. 

 

Návrh názvu: Korene nepokoja 
Autori: Mgr. Martin Kuruc, PhD. a kol. 

 

Návrh názvu: Uvádzajúci učiteľ v materskej škole. 
  Autor: Mgr. Eva Csandová, PhD. 

 
 

Plánovaná aktívna účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách v roku 2017: 

WORLD OMEP 2017 – Chorvátsko, 
CICE – Kanada, 
Moskva – Rusko, 
Praha – Karlova Univerzita, 
Olomouc – Univerzita Palackého v Olomouci. 

 

XII. ORGANIZOVANIE MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE 

Vedecká aktivita: Medzinárodná vedecká konferencia so zamýšľanou realizáciou v r. 
2018, príp. na prelome r. 2018/2019. 

  
Ide o vyústenie vedeckých aktivít v rámci celého ÚPVaŠ v úzkom prepojení jeho 

organizačných zložiek, t. z. oboch výskumných centier a oboch katedier. Pôjde o 
vedeckú aktivitu s presahom navonok, čo predstavuje vyvinúť zodpovedajúce úsilie už v 
počiatočných fázach prípravy. (Pred)príprava začne počas II. polroku r. 2017, čo 
predstavuje konkretizáciu úloh pre poverené tímy i jednotlivcov a ich zodpovedné 
plnenie. Pre výskumných zamestnancov oboch výskumných centier to znamená popri 
plnení hlavných vedeckých aktivít a ich úloh, zamerať sa na organizáciu prípravných fáz 
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a vo vzájomnej súčinnosti vytvárať a zabezpečovať podmienky a zamerať sa zároveň na 
odstraňovanie faktorov, ktoré by mohli ohroziť zdarnú realizáciu zmienenej vedeckej 
aktivity. Tím poverený konceptualizáciou vedeckej aktivity, tím zabezpečujúci organizáciu 
prípravnej fázy, neskôr tím zabezpečujúci organizáciu samotnej vedeckej aktivity budú 
vzájomne spolupracovať. 

V r. 2017 budú vedeckí zamestnanci participovať na zisťovaní optimálnych 
podmienok na neskoršiu realizáciu vedeckej aktivity hľadaním vhodných odpovedí na 
otázky kde a ako realizovať vedeckú aktivitu v zmysle plynulo a bezkolízne zabezpečiť 
technickú infraštruktúru a personálnu maticu dotknutých osôb (vzťahujúcich sa na VA). 
Zodpovední: Všetci výskumní zamestnanci. 
Termín plnenia: Priebežne. Kontrola plnenia: nadväzujúce pracovné porady. Charakter 
vedeckej aktivity: Zvýšený zreteľ. 


