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1  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
Adresa fakulty:  Fakulta humanitných vied 
    Univerzitná 8215/1  

010 26 Žilina 
 
Akademickí funkcionári fakulty: 
     

Dekanka:               doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.  
tel.: 041-513 61 00, fax: 041-564 30 85 
e-mail: vlasta.cabanova@fhv.uniza.sk  
 

Prodekan pre vedu, výskum a umenie: 
prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.  
tel.: 041-513 61 04 
e-mail: dusan.katuscak@fhv.uniza.sk  

 
Prodekanka pre vzdelávanie (poverená do 31.08.2014): 
    Mgr. Jarmila Zacharová, PhD. 
    tel: 041-513 61 03 
    e-mail: jarmila.zacharova@fhv.uniza.sk 
 
Prodekanka pre vzdelávanie: (poverená od 01.09.2014): 
    doc. Mgr. Katarína Valčová, PhD.  
    tel: 041-513 61 03 
    e-mail: katarina.valcova@fhv.uniza.sk 
 
Prodekanka pre akreditáciu a rozvoj:   
    doc. Mgr. Katarína Valčová, PhD.  
    tel: 041-513 61 03 
    e-mail: katarina.valcova@fhv.uniza.sk 
 
 

Prodekanka  pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou: 
    Mgr. Eva Leláková, PhD. 
    tel.: 041-513 61 06 
    e-mail: eva.lelakova@fhv.uniza.sk 
  
Tajomník fakulty:   Ing. Aleš Obr  

tel.: 041-513 61 02 
e-mail: ales.obr@fhv.uniza.sk  
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1.1 PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ FAKULTY V ROKU 2014 
 

 Apríl 2014: Kirchliche pädagogische hochschule Krems, Austria – Get your 
“Lederhosen“ and “Dirndls“ out and learn about Austria through its music and dance! 
Hosťovská prednáška Gerald Kolm, Med, Dipl.-Päd. (Katedra anglického jazyka 
a literatúry) 
 

 Apríl 2014: Kirchliche pädagogische hochschule Krems, Austria  – English language and 
American culture. Hosťovská prednáška Anne Wolfstone. (Katedra anglického jazyka 
a literatúry) 
 

 Apríl 2014: Developing sociolinguistic competence, Polite forms of address. Univerzita 
Palackého v Olomouci, Hosťovské prednášky Mgr. Blanka Babická, Ph.D., Mgr. Josef 
Nevařil, Ph.D. (Katedra anglického jazyka a literatúry) 
 

 Máj 2014: Organizácia prvého ročníka Medzinárodnej dirigentskej súťaže pre 
študentov konzervatórií a pedagogických fakúlt (Katedra hudby) 
 

 Jún 2014 Jasná pod Chopkom: CDDEA 2014 Conference on differential and difference 
equations and applications - medzinárodná vedecká konferencia je zameraná na 
aktuálny výskum v oblastidiferenciálnych adiferenčných rovníc (obyčajné diferenciálne 
rovnice, funkcionálne diferenciálne rovnice, parciálne diferenciálne rovnice, 
stochastické diferenciálne rovnice, diferenčné rovnice adynamické rovnice na časových 
škálach, numerické metódy) a ich aplikácie. (Katedra matematiky) 
 

 Jún 2014 Riga (Lotyšsko): Svetová zborová olympiáda World Choir Games, 2 zlaté 
medaily v kategóriách „Mixed Chamber Choirs“ a „Musica Sacra a cappella“ (OMNIA, 
Katedra hudby) 
 

 Jún 2014 Viedeň, Rakúsko: Premiéra skladby Darmstadt Acoustic Breakcore pre flautu 
a klavír (Dr. Piaček, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičštva) 
 

 November 2014 Jasná pod Chopkom:  46. Konferencia slovenských matematikov – 
domáca konferencia s hosťami zo zahraničia (Katedra matematiky) 
 

 November 2014: Blood-drinking and Men-eating Zenia: The Robber Bright by Margaret 
Atwood. Hosťovská prednáška PaedDr. Katarína Labudová, Ph.D. (Katedra anglického 
jazyka a literatúry) 
 

 November 2014 Ku:nstlerhaus, Viedeň, Rakúsko: Medzinárodná výstava – kolektívna 
videoprodukcia ako experiment (jednou z autoriek výstavy Dr. Čierna, Katedra 
mediamatiky a kultúrneho dedičstva) 
 

 November 2014: Výsledky hodnotenia Ranking fakúlt vysokých škôl v SR na základe 
porovnania ukazovateľov kvantity a kvality vzdelávania a výskumu (ARRA), 
umiestnenie FHV ŽU v Žiline na 3. mieste v skupine fakúlt s filozofickým zameraním 
 

 November 2014 Žilina:  Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka (Katedra 
hudby) 
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 November 2014 Bratislava: Nominácia Mgr. Mareka Piačeka, PhD. na Cenu Nadácie 
Tatra banky za umenie v kategórii Hlavná cena – Hudba za hudobné spracovanie 
Apolloopera , Slovenská filharmónia (Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva) 
 

 November 2014 Dallas, USA: Prezentácia spojená s prednáškou, umelecké zoskupenie 
Transitioners v galerijnom priestore (Dr. Čierna, Katedra mediamatiky a kultúrneho 
dedičstva)  
 

 November 2014 Ostrava: Svetová premiéra kompozície „Ad Fontes Aquarum“ (doc. 
Grossmann, Katedra hudby) 
 

 December 2014 (8.12.): Prezident SR Andrej Kiska, prijal pozvanie študentov Katedry 
mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV ŽU a navštívil ŽUŽ ako prvú slovenskú 
univerzitu v úrade prezidenta. Hlavným bodom jeho návštevy bola diskusia so 
študentmi ŽU o tom, ako vnímajú stav školstva a celkovú spoločenskú situáciu.  
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1.2 ORIENTÁCIA FAKULTY HUMANITNÝCH VIED ŽUŽ 
 
Fakulta humanitných vied ŽU v Žiline bola v roku 2014 reprezentovaná šiestimi katedrami: 
 

 Katedra anglického jazyka a literatúry (KAJ), 

 Katedra hudby (KHU), 

 Katedra matematiky (KMA), 

 Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva (KMKD), 

 Katedra náboženských štúdií (KNŠ), 

 Katedra pedagogických štúdií (KPŠ). 
 
Vo svojej vzdelávacej činnosti sa Fakulta humanitných vied ŽUŽ orientovala hlavne na dve 
oblasti pôsobenia: 

 realizáciu akreditovaných študijných programov a odborov, 

 zabezpečenie výučby predmetov pre ostatné fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, 
predovšetkým matematiky a predmetov umeleckého, humanitného a sociálneho 
zamerania. 

Pri výchove vlastných študentov sa fakulta prioritne zameriavala na realizáciu takých 
študijných programov, ktoré reflektujú aktuálnu spoločenskú potrebu, svetové trendy a nesú 
v sebe prvok jedinečnosti. Dlhodobo sa kladie dôraz na také rozloženie štúdia,  ťažisko ktorého 
je položené na realizácii a rozvoji vlastných študijných programov zabezpečovaním výučby na 
vlastnej fakulte.  
Tradičný obsah vzdelávacej činnosti Fakulty humanitných vied ŽUŽ bol obohatený o niektoré 
nové oblasti, ktoré boli v ostatnom období nosnými v rozvoji vedy a spoločenskej praxe. Išlo 
najmä o informačné a komunikačné systémy a ich aplikáciu, tvorbu, sprístupňovanie 
a ochranu historických dokumentov, ochranu kultúrneho dedičstva v národnom aj v 
európskom kontexte, oblasť verejnej a štátnej správy, a taktiež o výchovu a vzdelávanie so 
zreteľom na mládež a celoživotné vzdelávanie.  
 
Fakulta je orientovaná prostredníctvom bakalárskeho štúdia učiteľstva akademických 
a umelecko-výchovných predmetov na prípravu odborníkov pre učiteľské povolanie, jeho 
absolventi mali možnosť v prevažnej miere pokračovať v štúdiu v magisterskom stupni, 
prípadne sa mohli zamestnať v školských kluboch, v základných a v stredných školách ako  
pedagogickí asistenti.  
 
Absolventi bakalárskeho  študijného programu matematické modelovanie, pokračujúci 
v druhom stupni magisterského štúdia v študijnom programe aplikovaná matematika, ktorý sa 
člení na špecializáciu ekonomicko-finančnú a fyzikálno-technickú, sa mohli uplatniť ako učitelia 
vysokých škôl, pracovníci vo výskume, analytici vo finančných ústavoch a tiež ako manažéri vo 
firmách.  
 
Absolventi študijného odboru knižnično-informačné štúdiá  bakalárskeho študijného 
programu mediamatika a kultúrne dedičstvo sa mohli uplatniť v širokej škále podnikovej 
praxe, vo výskume, v reklamných agentúrach, v lokálnych médiách, v knižniciach a archívoch.  
Uplatnenie absolventov  magisterského študijného programu mediamatika a kultúrne 
dedičstvo reflektuje na oblasti tvorby obsahov, manažment mediamatických informačných 
systémov, konzultácie v oblasti informačných systémov, na tvorbu kurzov pre e-learning, 
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správu podnikových informačných a znalostných báz, prípadne v oblasti knižnično-informačnej 
praxe atď.  
 
V bakalárskom štúdiu sociálna pedagogika bol absolvent pripravovaný ako kvalifikovaný 
pracovník pre oblasť školstva, štátnej a verejnej správy.  
 
Absolventi bakalárskeho študijného programu misijná práca s deťmi a mládežou sa mohli 
uplatniť ako animátori voľného času v cirkevných, štátnych i neštátnych zariadeniach, 
prípadne cirkevných zboroch. 
 
Z hľadiska vzdelávacej činnosti bolo možné konštatovať trvale najväčší záujem uchádzačov 
o štúdium na Fakulte humanitných vied ŽUŽ v programoch sociálna pedagogika a mediamatika 
a kultúrne dedičstvo. V ostatných študijných programoch bol záujem o štúdium stabilný, 
pohyboval sa v rozsahu 20 študentov. Výnimkou v učiteľských študijných programoch bol 
študijný program anglický jazyk a literatúra a výchova k občianstvu, kde počet prihlásených 
študentov bol takmer 2-násobný k počtu, ktorý bolo možné na štúdium prijať.  
Okrem výučby sa zamestnanci všetkých katedier venovali aj vedeckovýskumnej činnosti 
základného i aplikovaného výskumu so zameraním na tie oblasti, ktoré súviseli s ich 
pedagogickým a odborným pôsobením. 
Fakulta humanitných vied sa v roku 2014 orientovala aj na oblasť celoživotného vzdelávania. 
V rámci kontinuálneho a rozširujúceho štúdia poskytovala záujemcom o štúdium nasledovné 
typy akreditovaného vzdelávania:  

 vzdelávacie programy: Mediálna výchova v školskej praxi, Výchovný poradca, 
Inovácia obsahu a procesu vyučovania matematiky pre potreby modernej 
informačnej spoločnosti; 

 akreditované kurzy: Digitálna gramotnosť učiteľa, Moderná didaktická technika 
v práci učiteľa, Interaktívne vzdelávanie žiakov základných škôl, Tvorba 
projektov na základných a stredných školách 

 Rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry. 
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1.3 PERSONÁLNA ŠTRUKTÚRA FAKULTY 

 
K 29. novembru 2014 pôsobilo na FHV ŽU v Žiline 94 vysokoškolských učiteľov v zložení:  
-          9 profesorov, 
-         20 docentov, 
-         50 odborných asistentov s PhD.,  
-         14 odborných asistentov bez PhD., 
-         1 lektor 

  

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty všetkých zamestnancov Fakulty humanitných vied 
ŽUŽ, prepočet podľa úväzkov bol za rok 2014:  
 
Tab. 1 Zamestnanci fakulty – prepočítaný evidenčný stav podľa pracovných úväzkov 

  
Katedra 

Počet 
profesorov 

Počet 
docentov 

Počet 
ostatných 

s PhD. 

Počet 
ostatných 
bez PhD. 

  
SPOLU 

Katedra matematiky 2,00 3,93 10,89 1,00 17,82 

Katedra náboženských 
štúdií 

0,00 3,00 1,98 0,00 4,98 

Katedra anglického jazyka  1,00 1,00 6,30 2,00 10,30 

Katedra mediamatiky 
a kultúrneho dedičstva 

2,00 4,00 11,00 3,60 20,60 

Katedra hudby 1,00 2,98 7,00 2,73 13,71 

Katedra pedagogických 
štúdií 

2,49 4,80 11,00 2,49 20,78 

SPOLU 8,49 19,71 48,17 11,82 88,19 
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1.4 ČLENSTVÁ V MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH 
Pracovníci FHV v roku 2014 pracovali v rôznych organizačných výboroch,  vedeckých a 
odborných komisiách a radách, a to napr. Slovenská sociologická spoločnosť, Česká 
Masarykova sociologická spoločnosť, Slovenská pedagogická spoločnosť, Slovenská 
psychologická spoločnosť, Slovenská komora psychológov, Asociácia školských psychológov 
v SR, Občianske združenie Biofeedback, Krajská pedagogicko-psychologická poradňa, Americká 
matematická spoločnosť, Európska matematická spoločnosť, Slovenská matematická 
spoločnosť, JSMF, SKASE, Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV, krajských a celoštátnych 
komisiách ŠVOUČ, redakčných radách odborných časopisov a edičných radách 
medzinárodných časopisov (napr. Komunikácie, ESP Spectrum, Journal of Interdisciplinary 
Philology, Acta Humanica, Nonlinear Oscillations – Kyjev, Studies of University in Žilina - 
Mathematical Series, atď.). Pre rozvoj medzinárodnej spolupráce na FHV je dôležité 
zastúpenie jednotlivých vedeckých a vedecko-pedagogických pracovníkov FHV v rôznych 
medzinárodných vedeckých, umeleckých a odborných radách, výboroch a komisiách. 
V sledovanom období boli: 
 

prof.PhDr.Boris Banáry, CSc. 

 Člen Rady vysokých škôl MŠ SR, 

 člen komisie KEGA č. 4 pri MŠ SR (vypracoval 11 posudkov na projekty), 

 člen redakčnej rady ŽU v Žiline, 

 člen odborovej komisie doktorandského štúdia  PF UMB v Banskej Bystrici. 

doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD. 

 Členka odborovej komisie doktorandského štúdia – obhajoba dizertačného projektu Mr. 

Roberta Christiana Bachmanna Konzeptuelle Art – Konzeptuelle Komposition (FF UKF 

v Nitre). 

doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. 

 Šéfredaktorka časopisu ACTA HUMANICA,  

 členka redakčnej rady Pedagogika.sk,  

 členka redakčnej rady e-pedagogium, PdF PU v Olomouci,   

 členka redakčnej rady  Historii vychovania v Poznani, 

 členka Terminologickej komisie MŠVVaŠ SR, 

 členka Slovenskej  jazykovednej spoločnosti, 

 členka Slovenskej pedagogickej spoločnosti, 

 členka Medzinárodnej asociácie IPDA (International Professional Development 

Association) so sídlom na Birmingham City University, 

 členka odborovej komisie doktorandského štúdia UP v Olomouci. 

PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. 

 Členka CASAJC/CERCLES, Európskej asociácie jazykových katedier na univerzitách  

nefilologického zamerania, od roku 2003. 

prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. 

 Člen  American Mathematical Society, 

 člen European Mathematical Society, 

 člen Jednoty českých matematiků a fyziků,  

 člen ISDE (International Society on Difference Equations). 
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doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc. 

 Člen vedeckého medzinárodného výboru ICOMOS – CIAV (International Council of 

Monuments and Sites – International Committee of Vernacular Architecture, od roku 

2005. 

Mgr. Zuzana Gazdačková, PhD.  

 Členka (prekladateľ, korektor) Ted, NY – nezisková organizácia zameraná na šírenie 

poznatkov z rôznych oblastí vedy a kultúry, od roku 2010.  

doc. MgA. Jan Grossmann 

 Člen Vedeckej rady Západočeskej univerzity v Plzni, Pedagogická fakulta,  

 člen skladateľskej skupiny Tvůrčí centrum Ostrava při Asociaci hudebních umělců a vědců,  

 člen Společnosti pro duchovní hudbu Praha při Asociaci hudebních umělců a vědců,  

 člen Správní rady Mezinárodního festivalu soudobého hudebního a výtvarného umění 

s duchovním zaměřením Forfest, Kroměříž, ČR,  

 člen Umělecké rady Mezinárodní soutěže ve zpěvu komorních ansámblů Stonavská 

Barborka, Stonava, ČR.   

Mgr. Michal Hottmar, PhD. 

 Člen anglickej lutnovej spoločnosti, od roku 2009. 

Mgr. art. Pauline Jabbour, PhD. 

 Členka prípravného a organizačného výboru medzinárodného hudobného festivalu al 

Bustan Festival v Libanone, od roku 1998. 

RNDr. Mgr. Adrián Kacián, PhD. M.A. 

 Člen Medzinárodnej asociácie IPDA (International Professional Development Association) 

so sídlom na Birmingham City University. 

prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. 

 Člen CENL, Conference of European National Librarians,  

 člen EBSCO, Academic Advisory Board. 

PhDr. Marcela Katuščáková, PhD. 

 Členka programového výboru Programme Committee for ECKM - Redakčná rada 

periodika/zborníka/konferencie ECKM European Conference on Knowledge Management 

od roku 2013 indexovaná v SCOPUS a WoS,  

  členka review committee pre EJKM e-časopis s Impact Factorom 4,8. 

doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD. 

 Členka International Linguistic Association (New York, USA), od roku 2008, 

 členka redakčnej rady vedeckého časopisu Usta ad Albim Bohemica Univerzity J. E. 

Purkyně v Ústí nad Labem, od roku 2010, 

 členka Medzinárodnej asociácie IPDA (International Professional Development 

Association) so sídlom na Birmingham City University. 

PaedDr. Andrea Kubalíková, PhD. 

 Členka Medzinárodnej asociácie IPDA (International Professional Development 

Association) so sídlom na Birmingham City University. 

Ing. Mária Kúdelčíková, PhD. 

 Recenzent pre Zentralblatt fűr Mathematik. 
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PaedDr. Marta Lacková, PhD. 

 Členka SKASE (Slovenská asociácia pre štúdium angličtiny) – European Society for the 

Study of English. 

doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc. 

 Členka programového výboru zahraničnej konferencie Modelling, Identification and 

Control organizovanej organizáciou IASTED v Innsbrucku (Rakúsko),  

 členka Výboru Slovenskej matematickej spoločnosti 

PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD. 

 Sekretár Slovenskej asociácie pre štúdium angličtiny,  

 člen Výkonnej rady SKASE – European Society for the Study of English, 

 člen Czech and Slovak Solidarity Council, NY USA. 

prof. Dr. Dušan Polonský, CSc. 

 Člen Európskej asociácie pre bezpečnosť. 

Mgr. art. Juraj Ruttkay, Ph.D. 

 Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium Fakulty umenia Ostravskej univerzity 

v Ostrave, od októbra 2011. 

prof. RNDr. Miroslava  Růžičková, CSc. 

 Členka  American Mathematical Society, 

 členka  ISDE (International Society on Difference Equations), 

 Editorial Board of the Journal of Difference Equations, Hindawi Publishing Corporation, 

Studies of the University of Žilina, Mathematical series,  

 guest editor of Special Issues of the journals:  Abstract and Applied Analysis, Advances in 

Difference Equations,  Tatra Mountains Mathematical Publications. 

PhDr. Eva Škorvagová, PhD. 

 Členka Asociácie školských psychológov Bratislava,  

 členka  Slovenskej psychologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied Bratislava, 

 členka združenia Slovenskej komory psychológov,  

 členka ABC Inštitútu: ABC Slovenského inštitútu pre výcvik v KBT,  

 členka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. 

doc. Mgr. Katarína Valčová, PhD. 

 Členka Medzinárodnej asociácie IPDA (International Professional Development 

Association) so sídlom na Birmingham City University, 

 člen  Research Associate at the Department of Religion and Philosophy, Roanoke College, 

 člen Srednjeevropski Raziskovalni Inštitut Soeren Kierkegaard Ljubljana (Slovinsko) 

 členka Stredoeurópskeho výskumného inštitútu Sorena Kierkegaarda v Nitre, FF UKF. 

doc. Mgr. Michal Valčo, PhD.  

 člen American Scientific Affiliation ; 

 člen  Research Associate at the Department of Religion and Philosophy, Roanoke College, 

 člen  Stredoeurópskeho výskumného inštitútu Sorena Kierkegaarda v Nitre, FF UKF 

  člen Srednjeevropski Raziskovalni Inštitut Soeren Kierkegaard Ljubljana (Slovinsko).  
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2 VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 
 
Výučba sa na FHV ŽUŽ v roku 2014 (v akademických rokoch 2013/2014 a 2014/2015) 
vykonávala v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, magisterského 
a doktorandského štúdia v dennej a externej forme (tab. 2.1).  

 
Tab. 2.1 Prehľad akreditovaných študijných programov FHV ŽUŽ 

Názov 
študijného 
programu 

Číslo a názov 
študijného 
odboru 

Stupeň 
štúdia 

Forma 
štúdia 

Štanda
rdná 
dĺžka 
štúdia 
(roky) 

Udeľovaný 
akademický 
titul 

Garant 

mediamatika 
a kultúrne 
dedičstvo 

3.2.4 
knižnično-
informačné 
štúdiá 

1. denná 3 Bc. 
doc. PaedDr. 
Pavol Parenička, 
CSc.  

mediamatika 
a kultúrne 
dedičstvo 

3.2.4 
knižnično-
informačné 
štúdiá 

1. externá 3 Bc. 
doc. PaedDr. 
Pavol Parenička, 
CSc. 

sociálna 
pedagogika 

1.1.4 
pedagogika 

1. denná 3 Bc. 
doc. PaedDr. 
Vlasta Cabanová, 
PhD. 

sociálna 
pedagogika 

1.1.4 
pedagogika 

1. externá 3 Bc. 
doc. PaedDr. 
Vlasta Cabanová, 
PhD. 

matematické 
modelovanie 
(do 31.8.2013) 

9.1.9 
aplikovaná 
matematika 

1. denná 3 Bc. 
prof. RNDr. 
Miroslava 
Růžičková, CSc. 

misijná práca 
s deťmi 
a mládežou 

2.1.12 
teológia 

1. denná 3 Bc. 
doc. Mgr. Michal 
Valčo, PhD. 

misijná práca 
s deťmi 
a mládežou 

2.1.12 
teológia 

1. externá 3 Bc. 
doc. Mgr. Michal 
Valčo, PhD. 

anglický jazyk 
a literatúra  

1.1.1 
učiteľstvo 
akademických 
predmetov 

1. denná 3 Bc. 

doc. PaedDr. 
Zdena Kráľová, 
PhD. 
doc. Ing. Dušan 
Macháčik, CSc. 

náboženská 
výchova 

1.1.3 
učiteľstvo 
umelecko-
výchovných a 
výchovných             
predmetov 

1. denná 3 Bc. 

doc. Mgr. Michal 
Valčo, PhD. 
doc. Ing. Dušan 
Macháčik, CSc. 

výchova k 
občianstvu 

1.1.1 
učiteľstvo 
akademických 
predmetov 

1. denná 3 Bc. 

doc. Mgr. Tomáš 
Hauer, Dr. 
doc. Ing. Dušan 
Macháčik, CSc. 

matematika 
1.1.1 
učiteľstvo 

1. denná 3 Bc. 
doc. RNDr. 
Mariana 
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akademických 
predmetov 

Marčoková, CSc. 
doc. Ing. Dušan 
Macháčik, CSc. 

hudobné 
umenie (v 
kombinácii) 

1.1.3 
učiteľstvo 
umelecko-
výchovných a 
výchovných             
predmetov 

1. denná 3 Bc. 

doc. PhDr. Renáta 
Beličová, PhD. 
doc. Ing. Dušan 
Macháčik, CSc. 

hudobné 
umenie 

1.1.3 
učiteľstvo 
umelecko-
výchovných a 
výchovných             
predmetov 

1. denná 3 Bc. 

prof. PhDr. Boris 
Banáry, CSc. 
doc. Ing. Dušan 
Macháčik, CSc. 

hudobné 
umenie 

1.1.3 
učiteľstvo 
umelecko-
výchovných a 
výchovných             
predmetov 

1. externá 3 Bc. 

prof. PhDr. Boris 
Banáry, CSc. 
doc. Ing. Dušan 
Macháčik, CSc. 

 
 

Názov 
študijného 
programu 

Číslo a názov 
študijného 
odboru 

Stupeň 
štúdia 

Forma 
štúdia 

Štanda
rdná 
dĺžka 
štúdia 
(roky) 

Udeľovaný 
akademický 
titul 

Garant 

mediamatika 
a kultúrne 
dedičstvo 

3.2.4 knižnično-
informačné 
štúdiá 

2. denná 2 Mgr. 
prof. Ing. Milan 
Konvit, PhD. 

mediamatika 
a kultúrne 
dedičstvo 

3.2.4 knižnično-
informačné 
štúdiá 

2. externá 2 Mgr. 
prof. Ing. Milan 
Konvit, PhD. 

aplikovaná 
matematika 
 

9.1.9 
aplikovaná 
matematika 

2. denná 2 Mgr. 
prof. RNDr. 
Miroslava 
Růžičková, CSc. 

anglický 
jazyk a 
literatúra  

1.1.1 učiteľstvo 
akademických 
predmetov 

2. denná 2 Mgr. 

doc. PaedDr. 
Zdena Kráľová, 
PhD. 
prof. PhDr. Milan 
Kips, CSc. 
 

náboženská 
výchova 

1.1.3 učiteľstvo 
umelecko-
výchovných a 
výchovných             
predmetov 
 

2. denná 2 Mgr. 

doc. Mgr. Michal 
Valčo, PhD. 
prof. PhDr. Milan 
Kips, CSc. 
 

výchova k 
občianstvu 

1.1.1 učiteľstvo 
akademických 
predmetov 

2. denná 2 Mgr. 
doc. Mgr. Tomáš 
Hauer, Dr. 
prof. PhDr. Milan 



Výročná správa o činnosti Fakulty humanitných vied 2014 

14 

 

Kips, CSc. 
 

hudobné 
umenie (v 
kombinácii) 

1.1.3 učiteľstvo 
umelecko-
výchovných a 
výchovných             
predmetov 

2. denná 2 Mgr. 

doc. PhDr. Renáta 
Beličová, PhD. 
prof. PhDr. Milan 
Kips, CSc. 
 
 

hudobné 
umenie 

1.1.3 učiteľstvo 
umelecko-
výchovných a 
výchovných             
predmetov 

2. denná 2 Mgr. 

prof. PhDr. Boris 
Banáry, CSc. 
prof. PhDr. Milan 
Kips, CSc. 
 
 

hudobné 
umenie 

1.1.3 učiteľstvo 
umelecko-
výchovných a 
výchovných             
predmetov 

2. externá 2 Mgr. 

prof. PhDr. Boris 
Banáry, CSc. 
prof. PhDr. Milan 
Kips, CSc. 
 
 

 

Názov 
študijného 
programu 

Číslo a názov 
študijného 
odboru 

Stupeň 
štúdia 

Forma 
štúdia 

Štanda
rdná 
dĺžka 
štúdia 
(roky) 

Udeľovaný 
akademický 
titul 

Garant 

mediamatika 
a kultúrne 
dedičstvo 

3.2.4 knižnično-
informačné 
štúdiá 

3. denná 3 PhD. 
prof. Ing. Milan 
Konvit, PhD. 

mediamatika 
a kultúrne 
dedičstvo 

3.2.4 knižnično-
informačné 
štúdiá 

3. externá 5 PhD. 
prof. Ing. Milan 
Konvit, PhD. 

aplikovaná 
matematika 
 

9.1.9 aplikovaná 
matematika 

3. denná 3 PhD. 
prof. RNDr. 
Miroslava 
Růžičková, CSc. 

aplikovaná 
matematika 
 

9.1.9 aplikovaná 
matematika 

3. externá 5 PhD. 
prof. RNDr. 
Miroslava 
Růžičková, CSc. 

 
Schválené programy kontinuálneho vzdelávania:  

 Kontinuálne inovačné vzdelávanie Mediálna výchova v školskej praxi č. k. 2011-
19778/48084:1-923, 

 kontinuálne špecializačné vzdelávanie Výchovné poradenstvo č. 2011-15299/36709:1-
923, 

 inovácia obsahu a procesu vyučovania matematiky pre potreby modernej informačnej 
spoločnosti, 

 rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry. 

Na Fakulte humanitných vied ŽU v Žiline bolo v ak. roku 2013/2014 zapísaných celkom  984 
študentov (z toho 777 študentov  v bakalárskom a magisterskom  stupni dennej formy štúdia 
a 207 v externej forme bakalárskeho a magisterského štúdia). Vzhľadom na to, že akademický 
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informačný a vzdelávací systém poskytuje údaje o študentoch podľa ročníkov a údaje do 
štatistických výkazov ÚIPŠ k 31. 10. príslušného akademického roku, údaje tvoriace podklad 
tejto správy sú spracované podľa ročníkov, a nie rokov štúdia.  

Prehľad po jednotlivých ročníkoch a študijných programoch je uvedený v tab. 2.2.a, b, c, d. 

 

Tab.2.2a Prehľad počtu študentov FHV podľa jednotlivých ročníkov a študijných  programov 
v dennej forme bakalárskeho štúdia v ak. r. 2013/2014 

študijný program 
denná forma (Bc.) 

1. ročník 2. ročník 3. ročník spolu 

anglický  jazyk a lit. – matematika 3 3 1 7 
anglický  jazyk a lit. – náboženská výchova 20 14 5 39 
anglický jazyk a lit. – hudobné umenie  14 0 4 18 
anglický jazyk a lit. – výchova k občianstvu 61 34 16 111 
matematika – náboženská výchova   1 1 
matematika – výchova k občianstvu 6 2 6 14 
matematika – hudobné umenie   0 0 3 3 
učiteľstvo hudobného umenia 3 8 8 19 
mediamatika a kultúrne dedičstvo 74 47 64 185 
sociálna pedagogika 60 58 69 187 
misijná práca s deťmi a mládežou 20 10 7 37 
Spolu 261 176 184 621 
 

 

Tab.2.2b Prehľad počtu študentov FHV podľa jednotlivých ročníkov a študijných odborov 
v dennej forme  magisterského štúdia v ak. r. 2013/2014 

študijný program 
denná forma (Mgr.) 

1. ročník 2. ročník spolu 

aplikovaná matematika  12 12 
mediamatika a kultúrne dedičstvo 59 48 107 
anglický  jazyk a lit. – náboženská výchova 6 2 8 
anglický jazyk a lit. – výchova k občianstvu 2 22 24 
anglický jazyk a lit. – hudobné umenie 2 0 2 
učiteľstvo hudobného umenia 3 0 3 
Spolu 72 84 156 
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Tab.2.2c Prehľad počtu študentov FHV podľa jednotlivých ročníkov a študijných programov 
v externej forme bakalárskeho štúdia v ak. r. 2013/2014 

študijný program 
externá forma (Bc.) 

1. ročník 

štúdia 

2. ročník 

štúdia 

3. ročník 

štúdia 

spolu 

mediamatika a kultúrne dedičstvo 23 14 19 56 
sociálna pedagogika 19 19 37 75 
misijná práca s deťmi a mládežou 3 0 2 5 
učiteľstvo hudobného umenia 0 0 4 4 
Spolu 45 33 62 140 

 

Tab.2.2d Prehľad počtu študentov FHV podľa jednotlivých ročníkov a študijných  programov 
v externej forme magisterského  štúdia v ak. r. 2013/2014 

študijný program 

externá forma (Mgr.) 

1. ročník 2. ročník spolu 

mediamatika a kultúrne dedičstvo 30 28 58 
učiteľstvo hudobného umenia 9 0 9 
Spolu 39 28 67 

 

 

 

G 1 Prehľad percentuálneho počtu študentov FHV podľa stupňa a formy štúdia  v 
akademickom roku 2013/2014 

 V akademickom roku 2013/2014 bol počet študentov 1. ročníka v dennej forme štúdia 
333  (261 v Bc. stupni,  72 v Mgr. stupni).  

 V akademickom roku 2013/2014 bol počet končiacich študentov spolu v oboch 
formách štúdia 358 (246 v  Bc. stupni a 112 v Mgr. stupni). Z uvedeného počtu bolo 
268 denných študentov a 90 externých študentov.  

 
  

denné Bc. 
63% 

externé Bc. 
14% 

denné Mgr. 
16% 

externé Mgr. 
7% 
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2.1 PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 

 

V akademickom roku 2014/2015  boli otvorené nasledovné študijné programy:  

Bakalárske štúdium: 
 Študijný odbor :   3.2.4 knižnično-informačné štúdiá 

Študijný program:    mediamatika a kultúrne dedičstvo 
profilová katedra:     Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva (KMKD) 
  

 Študijný odbor :   1.1.4 pedagogika 
Študijný program:     sociálna pedagogika 
profilová katedra:      Katedra pedagogických štúdií (KPŠ)  
  

 Študijný odbor :   2.1.12 teológia 
Študijný program:   misijná práca s deťmi a mládežou  
profilová katedra:   Katedra náboženských štúdií (KNŠ)  
 

 Študijný odbor :   1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 
Študijný program:     anglický jazyk a literatúra – matematika  
profilová katedra:      Katedra anglického jazyka a literatúry (KAJ) a KMA  
  

 Študijný odbor :   1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 
Študijný program:     anglický jazyk a literatúra - hudobné umenie  
profilová katedra:      KAJ a Katedra hudby (KHU)  
 

 Študijný odbor :   1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 
Študijný program:     anglický jazyk a literatúra – náboženská výchova 
profilová katedra:                     KAJ a KNŠ 
 

 Študijný odbor :   1.1.1 učiteľstvo akademických  predmetov 
Študijný program:     anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu  
profilová katedra:      KAJ a KPŠ  
  

 Študijný odbor :   1.1.1 učiteľstvo akademických  predmetov 
Študijný program:     matematika – výchova k občianstvu  
profilová katedra:      KMA a KPŠ  
 

 Študijný odbor :   1.1.1 a 1.1.3 učiteľstvo akademických, umelecko- 
výchovných a výchovných predmetov 

Študijný program:     matematika – náboženská výchova  
profilová katedra:      KMA a KNŠ  
 

 Študijný odbor :   1.1.1 a 1.1.3 učiteľstvo akademických, umelecko- 
 výchovných a výchovných predmetov 

Študijný program:     matematika – hudobné umenie  
profilová katedra:      KMA a KHU  
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 Študijný odbor :   1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných             

                                                          predmetov 
Študijný program:     hudobné umenie  
profilová katedra:      KHU  

 
Magisterské štúdium: 
 Študijný odbor :   3.2.4 knižnično-informačné štúdiá 

Študijný program:    mediamatika a kultúrne dedičstvo 
profilová katedra:     Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva (KMKD) 
 

 Študijný odbor :   1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 
Študijný program:     anglický jazyk a literatúra - hudobné umenie  
profilová katedra:       KAJ a Katedra hudby (KHU)  

 
 Študijný odbor :   1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 

Študijný program:     anglický jazyk a literatúra – náboženská výchova 
              profilová katedra:                    KAJ a KNŠ 

 
 Študijný odbor :   1.1.1 učiteľstvo akademických  predmetov 

Študijný program:     anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu  
profilová katedra:      KAJ a KPŠ  

 
 Študijný odbor :   1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných             

predmetov 
Študijný program:     hudobné umenie  
profilová katedra:      KHU  

 
Doktorandské štúdium: 
Fakulta od ostatnej komplexnej akreditácie zabezpečovala a zabezpečuje doktorandské 
štúdium v študijných odboroch: 

 Študijný odbor :   9.1.9  aplikovaná matematika 
Študijný program:    aplikovaná matematika 
profilová katedra:     Katedra matematiky (KMA) 

 
 Študijný odbor :   3.2.4 knižnično-informačné štúdiá 

Študijný program:    mediamatika a kultúrne dedičstvo 
profilová katedra:     Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva (KMKD) 

 

Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium v bakalárskych študijných programoch sa konali 
v termíne 18.–20. 6. 2014, v magisterských študijných programoch 27. 06. 2014 
a v doktorandských študijných programoch 23.-26. 8. 2014. Druhé kolo prijímacích skúšok 
prebehlo 8. 9. 2014 (učiteľské študijné programy 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 
učiteľstvo hudobného umenia, sociálna pedagogika a misijná práca s deťmi a mládežou).  
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Prijímacie skúšky na magisterské študijné programy vykonali uchádzači s ukončeným 1. 
stupňom (Bc.) vysokoškolského štúdia v príslušnom, príp. príbuznom odbore.  

Počty prihlásených uchádzačov o štúdium na FHV v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia 
v 1. a 2. kole sú uvedené v tab. 2.3.a 

 

Tab. 2.3.a Štatistika uchádzačov o štúdium pre akademický rok 2014/2015 (denná /externá 
forma  štúdia) 

Stupeň a forma štúdia 
Počet 

prihlášok 

denné bakalárske štúdium 490 

externé bakalárske štúdium 76 

denné magisterské štúdium  108 

externé magisterské štúdium 37 

Spolu 711 

Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na FHV na akademický rok 2014/2015 v študijnom 
programe mediamatika a kultúrne dedičstvo bolo úspešné vykonanie prijímacej skúšky: test 
umožňujúci diferenciáciu osobnostných predpokladov, rizík a multidimenzionálnych 
výkonových schopností kognitívnych stratégií ako potrebného predpokladu k absolvovaniu 
bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu. Realizáciu prijímacej skúšky zabezpečovala 
externá firma. Ďalším kritériom pre uchádzačov so zameraním na kultúrne dedičstvo bol 
písomný test zameraný na overenie poznatkov získaných štúdiom na strednej škole 
z predmetov, náuka o spoločnosti, informatika, súčasný slovenský jazyk, slovenská a svetová 
literatúra. Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v študijnom programe sociálna 
pedagogika  bolo úspešné zvládnutie testu na posúdenie predpokladov na štúdium a test zo 
všeobecného prehľadu z náuky o spoločnosti v rozsahu učebných osnov pre gymnáziá. 
Absolventom gymnázií, ktorí maturovali z predmetu náuka o spoločnosti a priemer z tohto 
predmetu na výročných vysvedčeniach a pri maturitnej skúške nebol horší ako 1,25 sa odpustil 
test zo všeobecného prehľadu z náuky o spoločnosti. Absolventom sociálnych a pedagogických 
akadémií, ktorých priemer z predmetu pedagogika na výročných vysvedčeniach a z teoretickej 
časti odbornej zložky maturitnej skúšky nebol horší ako 1,5 sa odpustil test zo všeobecného 
prehľadu z náuky o spoločnosti. Všetci uchádzači o externú formu štúdia museli vykonať 
prijímacie skúšky. Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v študijnom programe  misijná 
práca s deťmi a mládežou bolo úspešné zvládnutie testu na posúdenie predpokladov na 
štúdium a testu zo všeobecných vedomostí z oblasti náboženstva (na základe zadaného 
študijného materiálu) a spoločenského prehľadu. Test zo všeobecných vedomostí z oblasti 
náboženstva a spoločenského prehľadu sa odpustil absolventom gymnázií, ktorí maturovali 
z predmetu Náboženstvo a priemer z tohto predmetu na výročných vysvedčeniach a pri 
maturitnej skúške nebol horší ako 1,5. Uchádzači o externú formu štúdia boli prijímaní na 
štúdium bez vykonania prijímacej skúšky. V prípade učiteľských študijných programov bolo 
podmienkou na prijatie absolvovanie testu na posúdenie predpokladov na štúdium. Na všetky 
bakalárske študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov boli 
ďalším predpokladom na prijatie komplexné výsledky štúdia na strednej škole a výsledky 
maturitnej skúšky (v kombináciách s anglickým jazykom boli uprednostnení uchádzači, ktorí 
pri štátnej maturitnej skúške preukázali zvládnutie externej časti v stupni B2 na 60 % a v stupni 
B1 na 75 %), študijné výsledky na strednej škole s dôrazom na predmety, ktoré chce uchádzač 
študovať, výsledky z predmetov, ktoré tvoria základ zvolených študijných programov, účasť, 
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resp. výsledky na olympiáde, SOČ, štátne skúšky a certifikáty z cudzích jazykov a pod. Pri 
rovnosti bodov aj celkový študijný priemer. V prípade študijného programu učiteľstvo 
umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobného umenia - 
v študijnom programe učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo 
hudobného umenia bolo ďalším predpokladom na prijatie úspešné vykonanie talentovej 
skúšky. Od uchádzačov sa vyžadovali vedomosti a zručnosti na úrovni maturanta 
konzervatória. V študijnom programe učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných 
predmetov - učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii predmetov - v študijnom programe 
učiteľstvo akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo 
hudobného umenia a anglického jazyka a literatúry, resp. učiteľstvo hudobného umenia a 
matematiky bolo ďalším predpokladom na prijatie úspešné vykonanie talentovej skúšky 
z hudby a hudobného umenia. Od uchádzačov sa vyžadovali vedomosti a zručnosti na úrovni 
absolventa 2. stupňa ZUŠ. 

Podmienkou prijatia pre magisterské štúdium v študijnom programe mediamatika a kultúrne 
dedičstvo bolo ukončenie 1. stupňa štúdia (Bc.) a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky – 
testu umožňujúceho diferenciáciu osobnostných predpokladov, rizík a kognitívnych stratégií 
ako potrebného predpokladu k absolvovaniu magisterského stupňa štúdia študijného 
programu. Realizáciu prijímacej skúšky zabezpečovala externá firma. Ďalšími hodnotiacimi a 
porovnávacími kritériami bola účasť a umiestnenie v ŠVOUČ, prípadne iné relevantné úspechy 
a ocenenia a mimoškolská činnosť  v oblasti mediamatiky a kultúrneho dedičstva (max 10% z 
celkového počtu bodov prijímacej skúšky). Absolventi študijných programov mediamatika, 
dokumentácia kultúrneho dedičstva a mediamatika a kultúrne dedičstvo z FHV ŽUŽ (prípadne 
FPV ŽUŽ) so študijným priemerom v 1. stupni štúdia do 1,25 (vrátane štátnej záverečnej 
skúšky) boli prijímaní bez prijímacích skúšok. V študijnom programe učiteľstvo akademických 
predmetov v kombinácii bolo podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.) 
ukončenie 1. stupňa štúdia (Bc.). Absolventi FHV ŽU so študijným priemerom do 1,75 boli 
prijímaní bez prijímacích skúšok. Ďalší uchádzači o štúdium (s horším študijným priemerom 
alebo z iných fakúlt, univerzít) vykonali prijímaciu skúšku, ktorá mala dve časti: kolokviálna 
skúška na overenie spôsobilosti absolvovať 2. stupeň vysokoškolského štúdia a rozpravu 
o bakalárskej práci. Podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.) 
v študijnom programe učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov – 
učiteľstvo hudobného umenia bolo ukončenie 1. stupňa štúdia (Bc.). Absolventi FHV ŽU so 
študijným priemerom do 1,75 boli prijímaní bez prijímacích skúšok. Ďalší uchádzači o štúdium 
(s horším študijným priemerom alebo z iných fakúlt, univerzít) vykonali prijímaciu skúšku s 
cieľom preukázať hudobné zručnosti zodpovedajúce štandardnej úrovni absolventa 
bakalárskeho štúdia daného odboru na FHV ŽU. Skúška mala dve časti: kolokviálna skúška na 
overenie spôsobilosti absolvovať 2. stupeň vysokoškolského štúdia a rozprava o bakalárskej 
práci, ktorá sa okrem iného sústredila na preukázanie teoretických vedomostí z oblasti dejín 
a súčasnej európskej hudobnej kultúry a hudobnej teórie a praktická skúška, počas ktorej 
absolvent preukázal spôsobilosť na 2. stupeň vysokoškolského štúdia v oblasti hudobnej 
interpretácie. 
 
Počet zapísaných  a prijatých študentov (v dennej / externej forme štúdia) v prvom aj 
v druhom kole prijímacích skúšok zobrazuje tabuľka 2.4.b 
 
  



Výročná správa o činnosti Fakulty humanitných vied 2014 

21 

 

Tab. 2.4.b Štatistika prijímacieho konania na AR 2014/2015 
 

program 

st
u

p
e

ň
 

fo
rm

a 

p
lá

n
 p

ri
ja

ti
a

 

p
o

če
t 

p
ri

h
lá

šo
k 

(1
. 

ko
lo

 P
K

) 

ú
ča

sť
 n

a 
P

K
 (

p
o

če
t)

 

vš
e

tc
i p

ri
ja

tí
 v

 1
. 

ko
le

 

Z 
TO

H
O
 p
ri
ja
tí
 b
ez
 P
S 

p
o
če
t 
p
ri
ja
tý
ch

 n
a 

u
vo

ľn
en

é 
m
ie
st
o

 

p
o

če
t 

za
p

ís
an

ýc
h

 p
o

 

1
. k

o
le

 P
K

 

p
o

če
t 

p
ri

h
lá

šo
k 

(2
. 

ko
lo

 P
K

) 

ce
lk

o
vý

 p
o

če
t 

p
ri

h
lá

šo
k 

(1
+2

 k
o

lo
) 

ú
ča

sť
  v

 2
. k

o
le

 P
K

 

(p
o

če
t)

 

p
o

če
t 

p
ri

ja
tý

ch
 v

 2
. 

ko
le

 

p
o

če
t 

za
p

ís
an

ýc
h

 v
 

2
. k

o
le

 P
K

 

ce
lk

o
vý

 p
o

če
t 

za
p

ís
an

ýc
h

 d
o

 1
. 

ro
čn

ík
a

 

mediamatika a 
kultúrne dedičstvo Bc. denná 72 208 178 72 0 10 66 0 208 0 0 0 68 

angličtina - výchova k 
občianstvu Bc. denná 50 94 80 47 0 8 42 17 111 17 15 14 56 

angličtina - 
matematika Bc. denná 15 6 5 5 0 0 2 3 9 3 2 2 4 

angličtina - 
náboženská výchova Bc. denná 15 3 1 1 0 0 1 3 6 3 3 2 3 

angličtina - hudobné 
umenie Bc. denná 15 6 4 4 0 0 0 3 9 3 2 3 3 

matematika - 
náboženská výchova Bc. denná 15 3 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

matematika - 
hudobné umenie Bc. denná 15 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 

matematika - výchova 
k občianstvu Bc. denná 15 7 7 7 0 0 5 1 8 1 1 1 6 

hudobné umenie 
Bc. denná 15 7 5 4 0 0 4 0 7 0 0 0 4 

sociálna pedagogika 
Bc. denná 60 99 84 32 0 21 44 21 120 11 10 10 57 

misijná práca s deťmi 
a mládežou Bc. denná 30 5 3 5 0 0 3 2 7 2 0 2 5 

mediamatika a 
kultúrne dedičstvo Bc. externá 25 20 19 19 0 0 16 0 20 0 0 0 16 

hudobné umenie 
Bc. externá 10 8 7 6 0 0 6 4 12 4 4 3 9 

sociálna pedagogika 
Bc. externá 40 33 26 26 0 0 22 6 39 5 5 5 27 

misijná práca s deťmi 
a mládežou Bc. externá 20 5 5 5 5 0 4 0 5 0 0 0 4 

angličtina - výchova k 
občianstvu Mgr. denná 50 18 10 16 7 0 15 0 18 0 0 0 15 

angličtina - 
náboženská výchova Mgr. denná 15 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

angličtina - hudobné 
umenie Mgr. denná 15 4 2 4 2 0 4 0 4 0 0 0 4 

hudobné umenie 
Mgr. denné 15 7 3 6 4 0 6 0 7 0 0 0 6 

hudobné umenie 
Mgr. externá 10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

mediamatika a 
kultúrne dedičstvo Mgr.  denná 54 78 69 33 8 20 55 0 78 0 0 0 55 

mediamatika a 
kultúrne dedičstvo Mgr.  externá 25 36 32 17 2 15 31 0 36 0 0 0 27 
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Zloženie novoprijatých študentov do prvého ročníka  dennej formy bakalárskeho štúdia 
zobrazuje tab. 2.5 a percentuálne zloženie zobrazuje graf G2. Vyplýva z neho, že na FHV ŽU v 
Žiline bolo zapísaných 41% študentov z gymnázií, 47 %  študentov zo stredných odborných 
škôl, združených stredných škôl a konzervatórií a zo SOU a iných typov stredných škôl 12% 
študentov. 
 

Tab. 2.5. Zapísaní uchádzači v dennej forme (Bc. štúdia), zloženie podľa druhu stredných škôl. 

Druh strednej školy Bakalárske štúdium 

gymnázium 86 

SOŠ, ZSŠ, konzervatórium 98 

iné 24 

Spolu 208 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

G 2 Zapísaní uchádzači v dennej forme (Bc.) štúdia, zloženie podľa druhu stredných škôl 
 

Z celkového počtu 259 prijatých uchádzačov sa k 30.09.2013 zapísalo 208 študentov 
bakalárskeho stupňa štúdia v dennej forme štúdia. Môžeme predpokladať, že na iné vysoké 
školy nastúpilo 51 študentov, ktorí boli prijatí na FHV. Toto číslo poukazuje na skutočnosť, že 
naďalej pretrváva stav, kedy si uchádzači o štúdium dávajú prihlášky na viac vysokých škôl, čo 
je v súlade so zákonom o vysokých školách.  
 
V tabuľke č. 2.6 uvádzame na porovnanie počet zapísaných  študentov do prvého ročníka 
v roku 2013 a v roku 2014. Údaje sú aktualizované k 31.10.2014. Na základe uvedených 
skutočností konštatujeme že nižší záujem absolventov stredných škôl o štúdium na  FHV ŽU 
v Žiline vyplýva z demografickej krivky. 
 
Z hľadiska zvyšovania počtu študentov 1. ročníka v 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania 
je dôležité sústavne venovať  zvýšenú pozornosť propagácii štúdia na FHV, a to jednak formou  
informácií o  študijných programoch prostredníctvom médií,  formou návštev pedagogických 
pracovníkov v stredných školách, formou pozvaní riaditeľov a výchovných poradcov škôl, 
zlepšením informovanosti o študijných odboroch na www stránkach fakulty a tvorbou a 
rozposielaním inovovaných propagačných materiálov o  FHV. Z uvedeného dôvodu sa 28.2. 
2014  konal aj Deň otvorených dverí prezenčnou formou a dňa 20.3.2014 on-line formou.  
  

gymnázium 
41% 

SOŠ, konzervatóriá 
47% 

SOU a iné 
12% 
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Tab 2.6 Porovnanie počtu zapísaných študentov do 1. ročníka v roku 2013 a roku 2014 

PROGRAM 

Bc. Mgr.  

denná forma externá forma denná forma externá forma 

2013 2014 %rozdiel 2013 2014 %rozdiel 2013 2014 %rozdiel 2013 2014 %rozdiel 

Misijná práca s 
deťmi a 
mládežou 13 5 -160% 2 4 50%             
Mediamatika a 
kultúrne 
dedičstvo 73 68 -7% 21 16 -31% 59 55 -7% 27 27 0% 
Sociálna 
pedagogika 62 57 -9% 18 27 33%           0% 
Učiteľstvo 
hudobného 
umenia 2 4 50% 0 9 900% 3 6 50% 9 0 -900% 
Učiteľstvo 
matematika-
výchova k 
občianstvu 6 6 0%                   
Učiteľstvo 
matematika -
hudobné 
umenie 0 2 100%                   
Učiteľstvo  
anglický jazyk - 
matematika 3 4 25%                   
Učiteľstvo 
anglický jazyk - 
výchova k 
občianstvu 50 56 11%       2 15         
Učiteľstvo 
anglický jazyk - 
náboženská 
výchova 20 3 -567%       3 1         
Učiteľstvo 
anglický jazyk - 
hudobné 
umenie 14 3 -367%       1 4         

SPOLU 243 208 -17% 41 56 27% 68 81 16% 36 27 -33% 

             
 

Spolu AR 2013/2014 388 

       
 

Spolu AR 2014/2015 372 

       
   

%rozdiel -4,3% 
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2.2 ABSOLVENTI FAKULTY HUMANITNÝCH VIED V AKADEMICKOM ROKU 2014/2015  
 
Štátne skúšky sa na Fakulte humanitných vied konali podľa harmonogramu akademického 
roka FHV. 

Na Fakulte humanitných vied  Žilinskej univerzity v Žiline sa na štátnu skúšku v letnom 
semestri akademického roku 2013/2014 prihlásilo v 2. stupni vysokoškolského štúdia 
v študijnom odbore:  

 aplikovaná matematika, v študijnom programe aplikovaná matematika 11 
poslucháčov denného štúdia. 

 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, v študijnom programe 
učiteľstvo hudobného umenia  1 poslucháč denného štúdia. 

 učiteľstvo akademických predmetov v študijnom programe učiteľstvo anglického 
jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu 15 poslucháčov denného štúdia. 

 učiteľstvo akademických, umelecko-výchovných a výchovných  predmetov, 
v  študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a náboženskej výchovy 
2 poslucháčky denného štúdia. 

 knižnično-informačné štúdia, v študijnom programe mediamatika a kultúrne dedičstvo 
47poslucháčov denného štúdia. 

 knižnično-informačné štúdia, v študijnom programe mediamatika a kultúrne dedičstvo 
28 poslucháčov externého štúdia. 

V čase od 19. mája 2014 do 13. júna 2014 vykonalo štátnu skúšku s úspechom 100 
absolventov magisterského stupňa štúdia. 
 

Na Fakulte humanitných vied  Žilinskej univerzity v Žiline sa na štátnu skúšku v letnom 
semestri akademického roku 2013/2014 prihlásilo v 1. stupni vysokoškolského štúdia v 
študijnom odbore : 

 knižnično-informačné štúdiá - študijnom programe mediamatika a kultúrne dedičstvo 
24 poslucháčov externého štúdia, 

 teológia, v študijnom programe misijná práca s deťmi a mládežou 2 poslucháči 
externého štúdia, 

 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, v študijnom programe 
učiteľstvo hudobného umenia 5 poslucháčov externého štúdia 

 pedagogika, v študijnom programe sociálna pedagogika 32 poslucháčov externého 
štúdia, 

 pedagogika, v študijnom programe sociálna pedagogika 67 poslucháčov denného 
štúdia, 

 knižnično-informačné štúdiá - študijnom programe mediamatika a kultúrne dedičstvo 
66 poslucháčov denného štúdia, 

 teológia, v študijnom programe misijná práca s deťmi a mládežou 9 poslucháčov 
denného štúdia, 

 učiteľstvo akademických predmetov – v študijnom programe učiteľstvo anglického 
jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu prihlásilo 14 poslucháčov denného štúdia,  

 odbore učiteľstvo akademických predmetov - v študijnom programe učiteľstvo 
anglického jazyka a literatúry a matematiky prihlásila 1 poslucháčka denného štúdia,  

 odbore učiteľstvo akademických predmetov - v študijnom programe učiteľstvo 
matematiky a výchovy k občianstvu sa prihlásilo 5 poslucháčov denného štúdia, 
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 učiteľstvo akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov - 
v študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a náboženskej výchovy 
sa prihlásilo 8 poslucháčov denného štúdia,  

 učiteľstvo akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov v študijnom 
programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobného umenia sa prihlásili 4 
poslucháčky denného štúdia,  

 učiteľstvo  umelecko-výchovných a výchovných predmetov - v študijnom programe 
učiteľstvo hudobného umenia sa prihlásili 10 poslucháčov denného štúdia, 

 
V čase od 19. mája 2014 do 13. júna 2014 vykonalo štátnu skúšku s úspechom 235 
absolventov bakalárskeho stupňa štúdia. V tab. 2.7 je uvedený počet absolventov FHV 
akademického roku 2013/2014. 
 
Tab. 2.7Počet absolventov FHV v akademickom roku 2013/2014 

STUPEŇ FORMA PROGRAM 
POČET 

PRIHLÁSENÝCH 
NA ŠTÁTNICE 

POČET ŠTUDENTOV 
ÚSPEŠNE 

UKONČENÝCH 

Z TOHO 
S PROSPECHOM" 

PROSPEL 
SVYZNAMENANÍM" 

POČET 
ŠTUDENTOV, 

KT. NA ŠS 
NEUSPELI 

Bc. denná 
mediamatika a kultúrne 

dedičstvo 
66 65 5 1 

Bc. externá 
mediamatika a kultúrne 

dedičstvo 
24 21 0 3 

Mgr. denná 
mediamatika a kultúrne 

dedičstvo 
47 46 2 1 

Mgr. externá 
mediamatika a kultúrne 

dedičstvo 
28 26 2 2 

Mgr. denná aplikovaná matematika 11 11 2 0 

Bc. denná 
misijná práca s deťmi a 

mládežou 
9 9 0 0 

Bc. externá 
misijná práca s deťmi a 

mládežou 
2 1 1 1 

Bc. denná sociálna pedagogika 67 65 9 2 

Bc. externá sociálna pedagogika 32 31 2 1 

Bc. denná 
anglický jazyk – výchova 

k občianstvu 
14 13 0 1 

Bc. denná 
anglický jazyk –  

náboženská výchova 
8 6 0 2 

Bc. denná 
anglický jazyk –  

matematika 
1 1 0 0 

Bc. denná 
anglický jazyk -hudobné 

umenie 
4 4 1 0 

Bc. denná 
matematika – výchova k 

občianstvu 
5 5 2 0 

Bc. denná hudobné umenie 10 10 0 0 

Bc. externá hudobné umenie 5 4 0 0 

Mgr. denná 
anglický jazyk – výchova 

k občianstvu 
15 14 2 1 

Mgr. denná 
anglický jazyk –  

náboženská výchova 
2 2 1  

Mgr. denná hudobné umenie 1 1 0 0 

Spolu:   351 335 29 15 

 

V akademickom  roku 2013/2014 ukončilo s vyznamenaním 29 študentov, z toho 13 študentov 
externej formy štúdia. Percentuálny podiel študentov, ktorí skončili s vyznamenaním v danom 
stupni štúdia zobrazuje graf č. 3. 
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G3 Percentuálny podiel vyznamenaných študentov  
 
O povolenie vykonať rigoróznu skúšku: 

 v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov požiadal jeden študent 

 v študijnom odbore knižnično-informačné štúdiá  požiadali traja študenti a 

  v študijnom odbore aplikovaná matematika požiadali dvaja absolventi magisterského 
štúdia 

a v akademickom roku 2013/2014 vykonalo rigoróznu skúšku s úspechom šesť absolventov. 
 
  

Bc. denní 
59% 

Bc. externí 
10% 

Mgr. denní 
24% 

Mgr. externí 
7% 
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2.3  ŠTUDENTI SO ŠPECIFICKÝMI EDUKAČNÝMI POTREBAMI  
 
Zo screeningu a evidencie študentov so zdravotným znevýhodnením, o druhu a stupni ich 
zdravotného znevýhodnenia a rozsahu a charaktere ich špecifických potrieb je zrejmé, že v 
príslušnom akademickom roku na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline 
študovali traja študenti so zdravotným znevýhodnením, z hľadiska rodu sme identifikovali 
jedného muža a dve ženy so zdravotným znevýhodnením.  
 
Koordinátor pre študentov so zdravotným znevýhodnením poskytoval základný poradenský 
servis študentom so zdravotným znevýhodnením a riadil sa platnou smernicou O pôsobnosti 
koordinátora pre študentov so špecifickými edukačnými potrebami v podmienkach Žilinskej 
univerzity v Žiline. Cieľom poskytovaného poradenstva bolo psychologické poradenstvo a 
intervencia orientovaná na rozvoj osobnosti študentov so zdravotným znevýhodnením a 
podporu pri riešení problémov charakteru intrapersonálneho a interpersonálneho. 
 
Výskumná činnosť sa zameriavala na formovanie inkluzívneho prostredia na Fakulte 
humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. V priebehu príslušného akademického roku sme 
uskutočnili prieskum s názvom Výnimočný študent, ktorého cieľom bolo zistiť subjektívne 
názory študentov so zdravotným znevýhodnením na možnosti štúdia vo vzťahu k špecifikám 
ich zdravotného znevýhodnenia. Objektom prieskumu boli študenti so zdravotným 
znevýhodnením. Z analýzy subjektívnych výpovedí z administrovaného neštandardizovaného 
dotazníka bolo zrejmé, že študenti so zdravotným znevýhodnením dobre hodnotili 
architektonickú prístupnosti, ktorú vnímali už pred začiatkom svojho štúdia. Pozitívne bol 
hodnotený bezbariérový vstup do budovy, bezbariérový výťah, bezbariérové toalety 
a bezbariérový vchod do niektorých učební, v ktorých prebiehalo ich vyučovanie. Ako službu, 
ktorú by mali študenti so zdravotným znevýhodnením záujem využívať, uviedli prepravnú 
službu. 
 
Cieľom činnosti koordinátora pre študentov so zdravotným znevýhodnením bolo:  
a) poskytnúť študentom so zdravotným znevýhodnením, rodičom i zamestnancom fakulty 

možnosť individuálnych konzultácií pri riešení špecifických ťažkostí a problémov, 
b) identifikovať, odstraňovať a predchádzať vytváraniu nových fyzických, sociálnych, 

informačných a humánnych bariér v akademickom prostredí. 
 
Priority zabezpečenia podmienok pre študentov so zdravotným znevýhodnením z pozície 
koordinátora uplatnené  z hľadiska obsahu boli:  
a) poradenstvo pri riešení študijných problémov: okruhy - individuálny prístup a rešpektovanie 
písomných diagnostických záverov a písomných odporúčaní z odborných vyšetrení (lekárske 
vyšetrenie, psychologické vyšetrenie, špeciálno-pedagogické vyšetrenie) pri prijímacom 
konaní, oznámenie špeciálno-pedagogických usmernení (z výpiskov z písomných vyjadrení 
z odborných diagnostických vyšetrení) a odporúčaní participujúcim subjektom, pomoc pri 
študijných ťažkostiach, s písomným súhlasom konzultácia s ošetrujúcim lekárom, psychológom 
a špeciálnym pedagógom;  
b) poradenstvo pri riešení osobnostných problémov: okruhy - pomoc a poskytovanie 
usmernenia pri riešení situácii pohybom, v mobilite a sociálnej interakcii, vnútorné a vonkajšie 
konflikty a psychohygiena pri zvládaní psychických ťažkostí. 
Formami spolupráce boli: konzultácia a individuálne poradenstvo. Konzultácie a individuálne 
poradenstvo neboli časovo obmedzené, uskutočňovali sa v pracovnej dobe koordinátora pre 
študentov so zdravotným znevýhodnením, pričom sa rešpektovala aktuálna potreba žiadateľa. 
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V príslušnom akademickom roku študenti so zdravotným znevýhodnením primárne žiadali 
konzultáciu a individuálne poradenstvo pri riešení stresových situácií v skúškovom období 
a v situácii emočnej záťaže. Stresor bol identifikovaný v krízových situáciách, ktoré sa týkali 
osobného života a života ich rodiny. Vo vzťahu k poradenstvu boli sprostredkované jednému 
študentovi informácie o možnostiach a potrebách študentov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. 
 
Služby koordinátora pre študentov so zdravotným znevýhodnením boli poskytované na báze 
dobrovoľnosti, na základe ústne alebo písomne formulovanej dohody o vzájomnej spolupráci. 
Dodržiavala sa pritom zásada dôvernosti poradenského vzťahu a zásada ochrany záujmov 
študenta so zdravotným znevýhodnením. Služby koordinátora pre študentov so zdravotným 
znevýhodnením na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline sa v príslušnom 
akademickom roku delili:  
a) podľa obsahu poskytovaných služieb: informačná, preventívna, identifikačná 

a optimalizačná činnosť s využitím konzultačno-poradenských a prieskumovo-výskumných 
foriem činnosti, 

b) podľa spôsobu koordinátor pre študentov so zdravotným znevýhodnením na Fakulte 
humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline službu (starostlivosť, poradenstvo) 
poskytoval jednorazovo alebo opakovane, pričom oba druhy boli realizované individuálnou 
formou. 

 
Systém poradenstva bol zabezpečovaný vo vzájomnej spolupráci s Centrom pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie, Predmestská 1613, 010 01 Žilina, so Súkromným 
centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, J. Vuruma 144, 010 01 Žilina.  
Najjednoduchší uplatňovaný postup kontaktu s koordinátorom pre študentov so zdravotným 
znevýhodnením bol požiadanie o kontakt osobne, prípadne cez vysokoškolského učiteľa.  
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2.4  VÝVOJ POČTU ŠTUDENTOV 
  

Prehľad počtu študentov v 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia od ostatnej akreditácie: 

V roku 2007 boli zapísaní na FPV v 1. a 2. stupni VŠ štúdia k 31.10.2007 vrátane cudzincov:  
  1261 študentov denného štúdia (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia) 
  1025 študentov externého štúdia (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia) 
  Spolu:  2 286 študentov  (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia)      

 

V roku 2008 boli  zapísaní na FPV v 1. a 2. stupni VŠ štúdia k 31.10.2008 vrátane cudzincov:  
  1219 študentov denného štúdia (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia) 
    824 študentov externého štúdia (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia) 
  Spolu:  2 043 študentov  (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia)     

 

V roku 2009 boli zapísaní na FPV v 1. a 2. stupni VŠ štúdia k 31.10.2009 vrátane cudzincov:  
  1055 študentov denného štúdia (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia) 
    718 študentov externého štúdia (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia) 
  Spolu:  1 773 študentov  (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia)     
 

V roku 2010 boli zapísaní na FHV v 1. a 2. stupni VŠ štúdia k 31.10.2010 vrátane cudzincov:  
  1008 študentov denného štúdia (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia) 
    633 študentov externého štúdia (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia) 
  Spolu:  1 641 študentov  (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia)  
 

V roku 2011 boli zapísaní na FHV v 1. a 2. stupni VŠ štúdia k 31.10.2011 vrátane cudzincov:  
  941 študentov denného štúdia (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia) 
  481 študentov externého štúdia (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia) 
  Spolu:  1 421 študentov  (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia)  

 

V roku 2012 sú zapísaní na FHV v 1. a 2. stupni VŠ štúdia k 31.10.2012 vrátane cudzincov:  
  832 študentov denného štúdia (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia) 
  330 študentov externého štúdia (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia) 
  Spolu:  1 162 študentov  (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia)  
 

V roku 2013 sú zapísaní na FHV v 1. a 2. stupni VŠ štúdia k 31.10.2013 vrátane cudzincov:  
  777 študentov denného štúdia (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia) 
  207 študentov externého štúdia (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia) 
  Spolu:  984 študentov  (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia) 
 

V roku 2014 sú zapísaní na FHV v 1. a 2. stupni VŠ štúdia k 31.10.2014 vrátane cudzincov:  
  714 študentov denného štúdia (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia) 
  180 študentov externého štúdia (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia) 
  Spolu:  894 študentov  (v 1. a 2. stupni VŠ štúdia) 

V grafe 4 a 5 je zobrazený vývoj počtu študentov Fakulty humanitných vied od roku 
1998/1999. Na základe predložených štatistických údajov je možné konštatovať, že záujem 
o štúdium klesá, čo reflektuje demografický vývin obyvateľstva SR. 

Z hľadiska kvality a nových foriem vzdelávania je dôležité vytvoriť na fakulte vhodné 
podmienky nielen pre študentov, ale i pre pedagógov. Preto je potrebné: 

- zvyšovať kvalitu výberu uchádzačov o štúdium, 
- realizovať vo forme anonymných dotazníkov ankety pre študentov zamerané na 

hodnotenie kvality výučby a jej skvalitnenie, 
- zlepšiť študentom prístup k informačným zdrojom, 
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- aktivovať ich a motivovať na samostatnú a tvorivú činnosť (ŠVOUČ), 
- umožniť absolvovať absolventskú prax na fakulte, 
- v rámci možností uspôsobiť podmienky pre štúdium zdravotne znevýhodnených 

študentov. 

G 4Vývoj počtu denných študentov zapísaných v jednotlivých akademických rokoch na FHV od 
ak. r. 1998/1999 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 5 Vývoj počtu externých študentov zapísaných v jednotlivých akademických rokoch na FHV 
od ak. r. 2004/2005 
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3 VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

 
Vedeckovýskumná a umelecká činnosť pracovníkov Fakulty humanitných vied predstavuje 
organickú súčasť vzdelávacieho a výskumného procesu na fakulte. Poslaním Fakulty 
humanitných vied ŽU v Žiline je rozvíjať vzdelanosť, vedu a výskum v duchu všeľudských 
humanitných tradícií a svojou širokospektrálnou humanitnou profiláciou prispievať ku kreditu 
Žilinskej univerzity ako kvalitnej výskumnej univerzity.Fakulta humanitných vied Žilinskej 
univerzity v Žiline vykonáva  a bude vykonávať výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú 
činnosť v súlade s strategickými cieľmi a prioritami Žilinskej univerzity, ku ktorým patrí najmä:  

 Dlhodobý zámer Žilinskej univerzity v Žiline na obdobie rokov 2014-2020  
 
 
3.1 DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM  
 
Doktorandské štúdium, ako študijný program tretieho stupňa, sa zameriava na získanie 
poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku 
študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti 
v oblasti vedy. Na základe oprávnenia MŠ SR č. 414/2000-51-UP zo dňa 21. 2. 2000, v súlade 
s vyhláškou č. 131/1997 Z. z. o doktorandskom štúdiu a v súlade s §109 Zákona č. 131/2002 
o vysokých školách a jeho novelizácie,  uskutočňovala FHV ŽU v Žiline doktorandské štúdium 
v internej a externej forme vo vednom odbore 11-14-9 aplikovaná matematika; od 
akademického roka 2005/06 sa uskutočňuje doktorandské štúdium v študijnom programe 
9.1.9. aplikovaná matematika a od akademického roka 2009/2010 v študijnom programe 3.2.4 
mediamatika a kultúrne dedičstvo podľa  študijného poriadku FHV a smernice ŽU v Žiline č. 
110 v úplnom znení „Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na ŽU“.  
 
 
Aplikovaná matematika  
 
Garantka štúdia:   prof. RNDr. Miroslava Růžičková, CSc. 
 
Spolugaranti:    prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. 
    doc. RNDr. Ondrej Kováčik, CSc.  
 
 
 Mediamatika a kultúrne dedičstvo  
 
Garant štúdia:   prof. Ing. Milan Konvit, CSc. 
 
Spolugaranti:    doc. Galina Jasečková, CSc. 
    doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc 
 

Vývoj doktorandského štúdia od r. 2008 zobrazujú grafy č. 6 a 7: 
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G 6: Počet prijatých doktorandov od roku 2008 
 

G7: Počet absolventov doktorandského štúdia od roku 2009 

 
V  roku 2014 úspešne absolvovali:  
 

 RNDr. Martina Kubjatková, PhD. – denné doktorandské štúdium študijného odboru 
aplikovaná matematika. Téma dizertačnej práce: „Existenčné vlastnosti diferenciálnych 
rovníc s oneskoreným argumentom“. 
  

 RNDr. Mária Michalková, PhD. – denné doktorandkské štúdium študijného odboru 
aplikovaná matematika. Téma dizertačnej práce: „„Stabilization of stochastic dynamic 
systems with random Markov parameters“ 
 

 Mgr. Pavol Pepich, PhD. – externé doktorandské štúdium študijného odboru 
knižnično-informačné štúdiá. Téma dizertačnej práce: Contribution to the conservation 
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and management of natural heritage in Stražovske vrchy mts. Obhajoba konaná dňa 
22. augusta 2014 
 

 Mgr. Michaela Bakay Záhorská, PhD. – externé doktrandské štúdium študijného 
odboru knižnično-informačné štúdiá. Téma dizertačnej práce: Cultural heritage 
preservation in the community of Slovak immigrants in the USA (periodicals). 
Obhajoba konaná dňa 8. decembra 2014.  

 

V akademickom roku 2013/2014 študovalo na FHV ŽU v Žiline 15 doktorandov, z toho 10 v 

dennej a 5 v externej forme štúdia. Jeden doktorand má prerušené štúdium do 05.06.2015. 

V priebehu roku 2014 ukončili štúdium obhajobou dizertačnej práce štyria doktorandi (2 

v externej forme, 2 v dennej forme), 1 doktorand neobhájil dizertačnú prácu v nadštandardnej 

dĺžke štúdia. V nadštandardnej dĺžke štúdia je zapísaný 1 doktorand. Jedna externá 

doktorandka prestupila z FF UKF Nitra. V grafe č. 8 uvádzame prehľad počtu interných aj 

externých doktorandov od roku 2008, pričom v akademickom roku 2014/2015 sú uvedené 

počty aktívnych študentov, t.j. bez študentov, ktorí majú prerušené štúdium. 

 
G8: Počet študentov doktorandského štúdia od 2008/2009 

 
Tab. 3.1 Prehľad doktorandov v študijnom programe aplikovaná matematika na Fakulte 
humanitných vied ŽU v Žiline k 30. 11. 2014 
 

Meno 
doktoranda 

Forma 
štúdia 

Rok 
štúdia 

Školiteľ Poznámka 

Mgr. Gabriela 
Vincúrová 

denná 1. prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.  
 

dizertačná 
skúška – plán 
2015/2016 

RNDr. Radoslav 
Chupáč 

denná 3. prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.  
 

obhajoba DP 
plán 2015 

Mgr. Zuzana 
Gašová 

denná 3. doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.  
 

obhajoba DP 
plán 2015 

RNDr. Vladimír 
Guldan 

externá 4. doc. RNDr. Mariana Marčoková, PhD. dizertačná 
skúška: 2014 
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Tab. 3.2 Prehľad doktorandov v študijnom programe knižnično-informačné štúdium na Fakulte 
humanitných vied ŽU v Žiline k 30.11.2014 
 

Meno 
doktoranda 

Forma 
štúdia 

Rok 
štúdia 

Školiteľ Poznámka 

Mgr. Dušan 
Dobiaš 

denná 1. doc. Galina Jasečková,. CSc. 
dizertačná 
skúška plán 
2015/2016 

Mgr. Marcela 
Palkechová 

denná 1. prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. 
dizertačná 
skúška plán 
2015/2016 

Mgr. Zuzana 
Gacíková  

denná 2. prof. Ing. Milan Konvit, PhD. 
dizertačná 
skúška plán: 
2015 

Mgr. Veronika 
Murgašová 

denná 2. prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. 
dizertačná 
skúška plán 
2015 

Mgr. Marián 
Grupač 

denná 3. doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. 
obhajoba DP 
plán 2015 

Mgr. Elena 
Jůnová 

denná 3. doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD. 
obhajoba DP 
plán 2015 

Mgr. Lenka 
Plevková 

denná 3. doc. Galina Jasečková, CSc. 
obhajoba DP 
plán 2015 

Mgr. Jana 
Rusinková 

denná 3. prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. 
obhajoba DP 
plán 2015 

Mgr. Martina 
Olekšáková 

externá 1. doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. 
dizertačná 
skúška plán: 
2016/2017 

Ing. Martin 
Záborský 

externá 1. prof. Ing. Milan Konvit, PhD. 
dizertačná 
skúška plán: 
2016/2017 

PhDr. Anna 
Tománková 

externá 3. doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD. 
dizertačná 
skúška plán 
2015 

Mgr. Peter 
Steranka 

externá 5. prof. Ing. Milan Konvit, PhD.  

nadštandardná 
dĺžka štúdia, 
plán obhajoba 
DP: 2015 

PhDr. Blanka 
Králiková 

externá  5.  doc. PaedDr. Pavol Parenička, PhD. 
prestup z FF 
UKF Nitra 

Mgr. Zuzana 
Polláková 

externá 3. prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. 
prerušené 
štúdium do 
5.6.2015 
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3.2 GRANTOVÉ ÚLOHY A PROJEKTY 

 
Od roku 2008 boli na FHV ŽUŽ riešené projekty zo štrukturálnych fondov EÚ, projekty ESF, 
grantové úlohy VEGA, projekty KEGA. Okrem týchto úloh participovali niektorí pracovníci FHV 
aj na riešení iných projektov (ERASMUS) na riešení grantových úloh iných fakúlt Žilinskej 
univerzity a iných vysokých škôl. Vzhľadom na oblasti výskumu FHV ŽUŽ boli podávané 
projekty zamerané najmä na oblasť knižnično-informačných vied, matematiky, hudby, 
pedagogiky a anglického jazyka. Ťažiskovou oblasťou vedeckej činnosti je základný výskum, 
výsledky ktorého sú prezentované na medzinárodných konferenciách a publikované 
v kvalitných časopisoch. Filozofiou väčšiny tvorivých pracovníkov fakulty je získavať nové 
vedecké poznatky v súlade s trendmi svetovej vedy a zapájať sa do medzinárodnej vedeckej 
spolupráce. Pre zachovanie kontinuity vo vedeckom bádaní vychováva fakulta mladých 
vedecko-výskumných pracovníkov, či už cestou doktorandského štúdia, alebo zapájania do 
ŠVOUČ.  

 

V tabuľke č. 3.3 je uvedený prehľad vedeckovýskumných úloh z finančného hľadiska v prepočte 
na počet vysokoškolských učiteľov Fakulty humanitných vied ŽUŽ. Prehľad projektov vedy a 
výskumu riešených na FHV v roku 2014 je uvedený v tab. 3.4.. Farebne sú zvýraznené projekty, 
ktoré boli garantované zamestnancami FHV. 
 
Tab 3.3  Prehľad získaných finančných zdrojov za projekty  
 

ROK 
Získaná suma v € 

(KEGA, VEGA, 
APVV,...) 

Získaná suma v € 
(Štrukturálne fony, 

NFP+ŠR) 

Počet  vedecko-
pedagogických 

pracovníkov 

Prepočet na 
1 VP 

pracovníka v 
€ 

2008 55234 14037 99 700 
2009 114844 12759 111 1150 
2010 106142 0 85 1249 

2011 81024 51076 91 1452 
2012 54542 2887327 84 35022 

2013 37878 361931 90 4442 
2014 14272 135426 94 15920 

 
Tab. 3.4. Prehľad projektov riešených v roku 2014  
 

Druh projektu Názov Zodpovedný riešiteľ Katedra 
Obdobie 
realizácie 

Objem 
získaných 

finančných 
prostr. 

VEGA 
1/0675/14 

Výskum katalógov 
historických knižníc 
ako fenoménu 
kultúrneho 
dedičstva Slovenska 
a Slovákov 
 

Mgr. Eva Augustínová, PhD. KMKD 2014-2016 5735€-- 
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VEGA 
1/0169/12 

Predikcia a analýza 
účinkov dopravy na 
konštrukcie 
a životné prostredie 

prof. Benčat (SvF ŽU), 
za FHV doc. RNDr.Mariana 

Marčoková, CSc. 

KMA (projekt 
SvF) 

2012-2014 
pridelené 
SvF ŽU 

VEGA 
1/0259/12 

Dynamická analýza 
konštrukcií 
dopravných stavieb 

prof. Melcer (SvF ŽU) 
za FHV Dr. Darina Stachová 

KMA (projekt 
SvF) 

2012-2015 
pridelené 
SvF ŽU 

VEGA 
01/1296/12 

Geometrická 
analýza historických 
krovových 
konštrukcií územia 
SR 

Dr. Krušinský (SvF ŽU) 
za FHV Dr. Michaela 

Holešová 
Dr. Capková 

KMKD, KMA 
(projekt SvF) 

2012-2014 
pridelené 
SvF ŽU 

VEGA 
1/0296/12 

Verejné obslužné 
systémy s férovým 
prístupom 
k obsluhe 

prof. Janáček (FRI ŽU) 
za FHV Dr. Medviď 

KMA (projekt 
FRI) 

2012-2014 
pridelené 
FRI ŽU 

VEGA 
1/0885/14 

Fontes Cynicorum: 
pramene kynizmu 
a ich interpretácia, 

doc. Kalaš  (FF UK), 
riešené v spolupráci s KPŠ 

ŽUŽ 
KPŠ 2014-2016 1200€ 

KEGA 
057ŽU-4/2012 

Matematika pre 
technické študijné 
programy 1. Stupňa 
musí reagovať na 
školskú reformu – 
tvorba nových 
učebných textov 

doc. RNDr. Mariana 
Marčoková, CSc. 

KMA 2012-2014 5114€ 

KEGA 
004ŽU -4/2014 

Spojité dynamické 
systémy 

prof. RNDr. Miroslava 
Růžičková, CSc. 

KMA 2014-2016 3423€ 

Štrukturálne 
fondy EU 

ITMS 
26220120061 

Pamäť Slovenska – 
Národné centrum 
excelentnosti 
výskumu, ochrany a 
sprístupňovania 
kultúrneho a 
vedeckého 
dedičstva 

prof. PhDr. Dušan Katuščák, 
PhD. 

KMKD (SNK) 2010-2014 59168 € 

ESF – ITMS 
26110230063 

/2010/1.2/OPV 

Rozvoj ľudských 
zdrojov s podporou 
integrovaného 
informačného 
systému na 
hodnotenie 
vedecko-
výskumných 
výsledkov 

doc. Mariana Marčoková, Csc. 
prof. PhDr. Dušan Katuščák, 

PhD. 
(riešiteia celouniverzitného 

projektu) 

KMA 
KMKD 

(projekt ŽUŽ) 
2013-2014 

pridelené 
celouniverz

itne 

ESF – ITMS 
26110230090 

Kvalitné vzdelávanie 
inovatívnymi 
formami s 
podporou 
kvalitného výskumu 
a medzinárodnej 
spolupráce - 

koordinátor aktivity prof. 
Ing. Milan Konvit, PhD. 

KMKD (projekt 
ŽUŽ) 

2013-2015 
pridelené 

celouniverz
itne 
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úspešný absolvent 
pre potreby praxe.  

ESF – ITMS 
26110230079 

Inovácia 
a internacionalizácia 
vzdelávania – 
nástroj zvýšenia 
kvality Žilinskej 
univerzity 
v európskom 
vzdelávacom 
priestore 

Dr. Švarcová 
KPŠ, KMA 

(projekt ŽUŽ) 
2013-2015 7383,69€ 

Štrukturálne 
fondy 
OPV 

02/2013/1.2 

Adaptácia 
študijného 
programu 
mediamatika a 
kultúrne dedičstvo 
na potreby 
vedomostnej 
spoločnosti 

prof. PhDr. Dušan Katuščák, 
PhD. 

KMKD 2013-2015 76258€ 

Zahraničný 
výskumný 

projekt 
Z-12-108/0002-

00108140 

Posolstvo Sørena 
Kierkegaarda pre 
pokračujúci dialóg 
medzi 
náboženstvom, 
filozofiou 
a spoločnosťou 
v českom 
a slovenskom 
kontexte (Sørena 
Kierkegaard's legacy 
for a continuing 
converstation 
between religion, 
philosophy, and 
society in the Czech 
and Slovak context) 

Valčo Michal, doc. Mgr., 
PhD. 

KNŠ 2013-2015 -- 

Grantová 
schéma 

Horizon2020 
COST Action 

IS1310 

‘Reassembling the 
Republic of Letters, 
1500-1800: A Digital 
Framework for 
Multi-Lateral 
Collaboration on 
Europe’s 
Intellectual History’ 
 

Katuščák, Dušan, prof. Dr. 
PhD. 

(vedúci za FHV) 
KMKD 2014-2016 -- 

Zahraničný 
výskumný 

projekt Russian 
Science 

Foundation 
NO.14-49-

00079 

New methods and 
algorithms of 
combined 
processing of 
signals and images 
with unknown 
parameters in the 
promising radar and 

za FHV doc. RNDr. Mariana 
Marčoková, PhD. 

KMA 2014-2016 

pridelené 
pre 

National 
Research 
University 
Moscow 
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communication 
systems 

Zahraničný 
vedecko-
výskumný 

projekt 

„The current 
challenges and 
perspectives of 
confirmation 
education in the 
Lutheran churches 
in Slovakia and the 
USA“ – projekt 
riešený v spolupráci 
s Concordia 
University, 
Wisconsin, USA. 

Mgr. Adrian Kacian, PhD. 
(vedúci projektu za FHV) 

KPŠ 
2014-2015 

 
-- 

Zahraničný 
projekt 

„Protestant Church 
Architecture of the 
16th – 18th 
Centuries in 
Europe“ - 
UNIVERSITY OF 
WROCLAW, Art 
History Institute, 
Department of 
Renaissance and 
Reformation Art 
History a Polish 
National Science 
Centrum 

za FHV doc. Dudáš KMKD 2013-2016 -- 

GRANT Mesta 
Žilina 

16/2014 - 
OKŠCRMR/2014 

Ľudová pieseň - 
klenotnica národa 
III. 

MgA. Emília Sadloňová, PhD. KHU 2014 900€ 

GRANT Mesta 
Žilina 

18/2014 - 
OKŠCRMR/2014 

Musica Testuda 
Slovacca - Koncert 
starej hudby 

Mgr. Michal Hottmar, PhD. KHU 2014 900€ 
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3.3 ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ A UMELECKÁ ČINNOSŤ 
 

Študentská vedecká odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ) prebehla v akademickom 
roku 2013/2014 na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline v nasledujúcich 
odborných sekciách a pred odbornými komisiami : 

 
Odborná sekcia: Anglický jazyk a literatúra 
Katedra anglického jazyka a literatúry FHV ŽU v Žiline 
Deň konania ŠVOUČ: 15.04.2014 
 
Predseda odbornej komisie: PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD.  
 
Členovia odbornej komisie: PaedDr. Danica Gondová, PhD.  
PaedDr. Marta Lacková, PhD.  
Mgr. Zuzana Žilová, PhD.  
    Mgr. Marek Hampl 
    Mgr. Soňa Záňová 
 
Odborná sekcia: Hudba 
Katedra hudby FHV ŽU v Žiline 
Deň konania ŠVOUČ: 29.04.2014 
 
Predseda odbornej komisie: prof. PhDr. Boris Banáry, CSc.  
 
Členovia odbornej komisie: doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD.  
    Mgr. art. Denisa Benčová 
    Mgr. art. Miroslava Jurčová 
    MgA. Emília Sadloňová, PhD.  
 
 
Odborná sekcia: Mediamatika a kultúrne dedičstvo 
Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV ŽU v Žiline 
Deň konania ŠVOUČ: 03.06.2014 
 
Predseda odbornej komisie: PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD. 
 
Členovia odbornej komisie: RNDr. Eva Capková, PhD.  
Mgr. Zuzana Juchová Jurošková, PhD.  
Ing. Martin Záborský 
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Výsledky ŠVOUČ FHV ŽU v Žiline  2013/2014 
 
Odborná sekcia: anglický jazyk a literatúra 
1. miesto:  
Sylvia Žilinčíková - Lexicological Notes on Australian English and Some of its Linguistic 

Means 
 
2. miesto:  
Monika Polťáková - Lexis of the Scientific Prose Style (Texts on Music) 
Eva Zemeková – The movement of Aesheticism and its Impact on Human Personality 

as Depicted in the Novel „The Picture of Dorian Gray“ by Oscar Wilde 
 
Odborná sekcia: Hudba 
Spev: 
1. miesto: Martina Števková 
2. miesto: Matej Belák 
3. miesto: Ondrej Čelko 
 
Komorná hra: 
1. miesto: Veronika Rusňáková – Jana Blaščáková 
2. miesto: Ivana Greňová – Viliam Cabuk 
3. miesto: Michaela Pavíková – Jana Svepešová – Zdenko Juríček 
 
Hra na flaute: 
1. miesto: Lucia Benková 
2. miesto: Michaela Pavlacová 
3. miesto: Mária Súkeníková 
 
Hra na akordeóne: 
1. miesto: Peter Maslaňák 
 
Hra na klavíri: 
1. miesto: Lucia Ščuriková 
2. miesto: Monika Fučková 
3. miesto: Jana Blaščáková 
 
Hra na organe: 
1. miesto: Jozef Gluch 
 
Odborná sekcia: mediamatika a kultúrne dedičstvo 
1. miesto:  
Brantislav Šimášek, Ľubomír Samák - spoločná práca: Optimalizácia stolných počítačov 

s dôrazom na zníženie poruchovosti a úsporu nákladov Katedry mediamatiky a kultúrneho 
dedičstva. 
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3.4 VÝBER NAJVÝZNAMNEJŠÍCH VÝSLEDKOV RIEŠENIA V&V PROJEKTOV  
 
Pamäť Slovenska - národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania 
kultúrneho a vedeckého dedičstva 
Garant projektu: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. 
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OP 
Výskum a vývoj (ITMS:26220120061). 
Ukončenie k 31.08.2014 
Pamäť Slovenska – národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania 
kultúrneho a vedeckého dedičstva, je projekt špičkového digitalizačného centra, ktoré je 
umiestnené v priestoroch Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity. Centrum je vybavené 
najmodernejšou technológiou, vďaka ktorej sa z neho stane najkvalitnejšie pracovisko svojho 
druhu na Slovensku a vyrovná sa iným európskym centrám excelentnosti. 
Strategickým cieľom projektu je etablovať Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany 
a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva s medzinárodne uznávaným základným 
výskumom. 
Projekt prispeje k zlepšeniu technickej infraštruktúry špičkových výskumných pracovísk v 
oblasti ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva v Žilinskom regióne, 
pričom súčasná úroveň technickej infraštruktúry neumožňuje realizovať viaceré výskumné 
aktivity na zodpovedajúcej kvalitatívnej úrovni, resp. ich nedovoľuje realizovať vôbec. 
Realizácia projektu výrazným spôsobom zlepší aj podmienky vzdelávacieho procesu a prípravy 
novej generácie vedeckých pracovníkov. 
Projektové laboratóriá 
V rámci projektu budú vybudované nasledujúce laboratóriá: 

 Kolaboratórium 
 Laboratórium výskumu techník ochrany kultúrneho a vedeckého dedičstva 
 Laboratórium výskumu techník reštaurovania predmetov kultúrneho a vedeckého 

dedičstva 
 Laboratórium bibliografických výskumov 
 Laboratórium výskumu techník prezentácie predmetov kultúrneho a vedeckého 

dedičstva 
 Laboratórium výskumu techník dlhodobého uchovávania predmetov kultúrneho a 

vedeckého dedičstva 
 
S podporou projektu „Pamäť Slovenska – národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany 
a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva“ v rámci OP Výskum a vývoj 
spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vznikla  významná 
monografia autorky Mgr. Evy Augustínovej, PhD.: 
 
Vydávanie technickej a prírodovednej literatúry na Slovensku do roku 1918. Zväzok 1.: 
Technická literatúra / Eva Augustínová. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2014. - 116 s., 
ilustr. - ISBN 978-80-554-0928-3. 
Cieľom monografie bolo podať prehľad vydávania technickej a prírodovednej literatúry na 
Slovensku od počiatkov jej vydávania až po hraničný dátum – rok 1918, čo znamená 
zmapovanie a analýzu dokumentov v priebehu takmer štyroch storočí, ktorých tvorba bola 
determinovaná z väčšej časti pôsobením Trnavskej univerzity a Baníckej a lesníckej akadémie. 
V tejto práci zámerne ustupujú do pozadia dejiny spomínaných inštitúcií, a to najmä kvôli 
tomu, že tieto témy boli niekoľkokrát rozobraté v mnohých domácich a zahraničných 
monografických prácach a čiastkových odborných a vedeckých štúdiách, do popredia sa síce 
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dostanú jednotlivé vedné odbory vyučované na univerzite a akadémii, ale budú predstavené 
vedeckými dielami a popularizačnými štúdiami odborníkov jednotlivých vedných disciplín.  
 
KEGA 057ŽU-4/2012 – projekt bol ukončený k 31.12.2014 
Matematika pre študijné programy 1. stupňa musí reagovať na školskú reformu – tvorba 
nových moderných učebných textov, 
zodpovedný riešiteľ: Mariana Marčoková, 
dosiahnuté výsledky: Monitoring zmien v matematickej výbave študentov prichádzajúcich 
študovať do prvých ročníkov na technicky orientované univerzity. Komparácia s obsahmi 
matematických predmetov ŽU v relevantných študijných programoch na iných technických 
univerzitách doma i v zahraničí. Vytvorené elektronické učebné texty pre niektoré časti 
predmetov Matematika 1, Matematika 2, Matematický seminár 1, Matematický seminár 2 
a Úvod do štúdia matematiky. Bolo publikovaných celkom 15 odborných článkov, ktorých 
väčšina sa týka vyučovania matematiky na technických študijných programoch a na vedeckých 
a odborných medzinárodných konferenciách bolo prezentovaných 5 prednášok s tematikou 
o vyučovaní matematiky na technických študijných programoch a o súvislosti medzi 
vzdelávaním na inžinierskych študijných programoch a výskumom v matematike. 
 
Projekt č. 004ŽU-4/2014 – project ešte nebol ukončený 
Spojité dynamické systémy (Continuous dynamical systems)  
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Miroslava Růžičková, CSc. 
Hlavným cieľom riešeného projektu je pripraviť vhodné učebné texty pre predmet Spojité 
dynamické systémy, ktorý patrí do jadra študijného programu matema cké modelovanie v 
odbore aplikovaná matema ka. Teore cké čas  učebnice budú ilustrované úlohami 
aplikačného charakteru, ktoré je možné opísať spojitými dynamickými systémami. Najnovšie 
poznatky z oblasti dynamických systémov sú prezentované na konferenciách a publikované vo 
vedeckých časopisoch. Riešiteľky projektu v prvom roku riešenie oranizovali významnú 
medzinárodnú konferenciu, ktorá sa venovala aj problematike dynamických systémov. Z 
konferencie bol vydaný zborník abstraktov z príspevkami riešiteľov projektu: 
AFH  

1. Kúdelčíková, Mária; Diblík, Josef; Růžičková, Miroslava: Abstracts. In: CDDEA 2014 - 
Conference on differential and difference equations and applications : abstracts : 
Jasná, Slovak Republic, June 23-27, 2014. - Žilina: University of Žilina, 2014. - ISBN 978-
80-554-0885-9. 

2. Chupáč, Radoslav; Diblík, Josef; Růžičková, Miroslava: Existence of unbounded 
solutions of a linear delay differential equation,  In: CDDEA 2014 - Conference on 
differential and difference equations and applications : abstracts : Jasná, Slovak 
Republic, June 23-27, 2014. - Žilina: University of Žilina, 2014. - ISBN 978-80-554-0885-
9. - S. 18. 

a na publikovanie sú pripravené špeciálne čísla časopisov Tatra Mountains a Advances in 
Difference Equations s príspevkami z konferencie. Vlastné výsledky riešiteľky publikovali v 
karentovaných časopisoch: 
ADC 

1. Diblík, Josef; Chupáč, Radoslav; Růžičková, Miroslava: Existence of unbounded 
solutions of a linear homogenous system of differential equations with two delays, In: 
Discrete and continuous dynamical systems - Series B. - ISSN 1531-3492. - Vol. 19, no. 
8 (2014), s. 2447-2459.   

2. Josef Diblík, Klara Janglajew, Mária Kúdelčíková: AN EXPLICIT COEFFICIENT CRITERION 
FOR THE EXISTENCE OF POSITIVE SOLUTIONS TO THE LINEAR ADVANCED EQUATION, 
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In: Discrete and continuous dynamical systems - Series B. - ISSN 1531-3492. -, Volume 
19, Number 8, October 2014, pp. 2461–2467. doi:10.3934/dcdsb.2014.19.2461  

3. Josef Diblík, Mária Kúdelčíková: New explicit integral criteria for the existence of 
posi ve solu ons to the linear advanced equa on y   ( t ) = c ( t ) y ( t + τ ), Applied 
Mathematics Letters Volume 38, December 2014, Pages 144–148.  

 
Catechesis Stöckelii – Katechizmus Leonarda Stöckela 
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T 0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a 
PO, Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie): Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR. 
Predkladateľ projektu (názov organizácie): Slovenská národná knižnica v Martine 
Doba riešenia: jan 2014 – dec 2014 
Vedúci projektu: Michal Valčo 
Významný výstup: Vedecká monografia: 
AAB004  VALČO, Michal - ŠKOVIERA, Daniel : Catechesis D. Leonarti Stöckelii pro iuventute 
barthphensis composita [Anno 1556] = Katechizmus Leonarda Stöckela a jeho teologicko-
filozofický odkaz ; vedecká redaktorka: Agáta Klimeková. - 1. vyd. - Martin : Slovenská národná 
knižnica, 2014. - 196 s. - ISBN 978-80-8149-043-9. [Valčo Michal (90%) - Škoviera Daniel (10%)] 
Cieľom projektu bolo vydať publikáciu s názvom : Catechesis Stöckelii – Katechizmus Leonarda 
Stöckela (s podnázvom: Catechesis D. Leonarti Stockelii pro iuventute Barthphensis 
composita), ktorá sprístupní vzácny rukopis zo 16. storočia, ktorý bol bádateľmi dlho 
považovaný za nenávratne stratený. Rukopis sa podarilo lokalizovať v debrecínskej kolegiálnej 
knižnici. Následne vznikla monografia s nasledovnou štruktúrou: 1) Historický úvod k spisu, 2) 
súbežný text katechizmu v troch stĺpcoch – naskenovaný rukopis, doplomatický prepis, 
preklad, 3) teologická štúdia v slovenskom a anglickom jazyku, 4) index citovaných biblických 
textov. Táto publikácia sprístupňuje vzácne dielo významného humanistu, učiteľa, teológa a 
organizátora náboženského aj kultúrneho života vo východnej časti Horného Uhorska v 16. 
storočí – Leonarda Stöckela – ktoré bolo až doposiaľ známe len s odkazov a odvolávok z iných 
pramenných textov a druhotnej, odbornej literatúry. 
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4 PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 

 
Publikačná činnosť FHV je vykazovaná v oblastiach, v ktorých fakulta má akreditované študijné 
programy, alebo v ktorých sa bude uchádzať o akreditáciu v nasledujúcom období. FHV má 
z dôvodu interdisciplinarity viacerých výskumov výstupy vo viacerých oblastiach výskumu. 
V tabuľke 4.1 sú uvedené počty publikácií v kategórii A od roku 2008, v tabuľke 4.2 počty 
publikácií v jednotlivých kategóriách za rok 2014. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide 
o pokles počtu publikácii, jedným z dôvodom je zvýšená časová vyťaženosť pracovníkov fakulty 
v období komplexnej akreditácie.  
 
Tab. 4.1 Počet publikácií v kategórii A od roku 2008 
 

ROK 
Počet publikácií v 

kategórii A 

2008 25 

2009 24 

2010 30 

2011 25 

2012 28 

2013 39 

2014 27 

SPOLU 198 

 
 

Tab. 4.2 Počet publikácií v jednotlivých kategóriách za rok 2014 
 

 

 
 

Katedra 

A1  
(Knižné 
publikácie 
charakteru 
vedeckej 
monografie) 

A2 
(Ostatné 
knižné 

publikácie) 

B 
(Publikácie 

v karentovaných 
časopisoch) 

C 
(Ostatné  

recenzované 
publikácie) 

D 
(Ostatné  
publikácie) SPOLU 

KAJ 1 3 0 17 0,5 21,5 

KHU 1 1 0 4 0 6 

KMA 0 3 6 21 6 36 

KMKD 1 1 0 32 22 56 

KNŠ 3 5 0 41 3 52 

KPŠ 3 5 0 29 12,5 49,5 

SPOLU 9 18 6 144 44 221 
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Skupina A1 
Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB, ABC,ABD) 
Počet záznamov: 9 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (2) 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (5) 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (2) 
 
Skupina A2 
Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB,EAJ, FAI) 
Počet záznamov: 18 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (4) 
BCB Učebnice pre základné a stedné školy (1) 
BCI Skriptá a učebné texty (2) 
CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách 
(2) 
EAJ Odborné preklady publikácií - knižné (1) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky...) (8) 
 
Skupina B  
Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy 
(ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ) 
Počet záznamov: 6 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (6) 
 
Skupina C  
Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, 
AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BHG, BGH, CDE, 
CDF, ADM, ADN, BDM) 
Počet záznamov: 144 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (13) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (23) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (24) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (12) 
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách (1) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (12) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (19) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (2) 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (3) 
BBB Kapitoly v odb.knihách vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (12) 
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (3) 
CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch (1) 
ADMOstatné (3) 
ADN Ostatné (15) 
 
Skupina D - Ostatné publikácie 
Počet záznamov: 44 
BDMOstatné (1) 
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BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (3) 
BEF Odborné práce v nerecenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (2) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (2) 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (5) 
GHG Práce zverejnené na internete (1) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 
kategórií 
(30) 
 
MENNÝ ZOZNAM PUBLIKÁCIÍ: 
 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Počet záznamov: 2 
AAA001 Kresťanské služby Božie v slovenskom kultúrnom kontexte : vývoj a perspektívy 
evanjelických služieb Božích na Slovensku / Katarína Valčová. - 1. vyd. - Ljubljana : 
KUDApokalipsa, 2014. - 262 s. - ISBN 978-961-6894-34-0 
 
AAA002 Motivačné úlohy a hry v hudobnej výchove na druhom stupni ZŠ [elektronický zdroj] 
Antónia Ťahún Mendelová. - 1. vyd. - Tribun EU : Brno, 2013. - CD-ROM, 213 s. - ISBN 978-
80-263-0496-8 ePub; 978-80-263-0497-5 PDF; 978-80-263-0498-2 PDF pre čítačky; 978-80-
263-0499-9 Mobi Pocket 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 5 
AAB001 Catechesis D. Leonarti Stöckelii pro iuventute barthphensis composita [Anno 1556] = 
Katechizmus Leonarda Stöckela a jeho teologicko-filozofický odkaz / Michal Valčo, Daniel 
Škoviera ; vedecká redaktorka: Agáta Klimeková. - 1. vyd. - Martin : Slovenská národná 
knižnica, 2014. - 196 s. - ISBN 978-80-8149-043-9 
 
AAB002 Marketingová komunikácia vysokých škôl / Slavka Pitoňáková ; vedecká redaktorka: 
Zdena Kráľová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - 105 s., [AH 5,95; VH 6,32]. - 
ISBN978-80-554-0909-2  
 
AAB003 Misia českých učiteľov na Slovensku v rokoch 1918 - 1939 / Jarmila Zacharová ; 
vedecký redaktor: Dušan Katuščák. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - 196 s.; [AH 
11,19; VH 11,71] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0906-1  
 
AAB004 Tatry v poézii (19. storočie) / Jana Dzuriaková ; vedecký redaktor: Dušan Katuščák. - 
1.vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - 97 s.; [AH 5,04; VH 5,40] : obr. - ISBN 978-80-554-
0882-8 
 
AAB005 Vydávanie technickej a prírodovednej literatúry na Slovensku do roku 1918 : Zväzok 
1.: Technická literatúra / Eva Augustínová ; vedecký redaktor: Dušan Katuščák. - 1. vyd. - 
Žilina :Žilinská univerzita, 2014. - 204 s., [AH 17,61; VH 18,11]. - ISBN 978-80-554-0928-3  
 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Počet záznamov: 2 
ABC001 Kyberpriestor a kyberrealita / Silvester Sawicki., 2014. In: Kyberpriestor ako nová 
existenciálna dimenzia človeka. - Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy  Michał Koliński, 2014. 
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- ISBN 978-83-7729-250-1. - S. 68-90. 
 
ABC002 The nature and promise of faith in Kierkegaard / Katarína Valčová - Michal Valčo., 
2014. In: Persona y sociedad. - University of Toronto: Toronto, 2014. - ISBN 978-0-9878168-
6-3. - S. 408-425. 
 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 4 
ACB001 Sluchová analýza / Jan Grossmann ; vedecký redaktor: Boris Banáry. - 1. vyd. - Žilina 
:Žilinská univerzita, 2014. - 105 s., [AH 6,02; VH 6,42] + 3 CD príl. - ISBN 978-80-554-0862-0  
 
ACB002 Taking first steps in teaching English: assessing learners / Danica Gondová ; vedecká 
redaktorka: Zdena Kráľová. - 2. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - CD-ROM, 
197 s., [AH 13,48; VH 13,84] : obr., príl., tab. - ISBN 978-80-554-0957-3 
 
ACB003 Vybrané kapitoly z verejnej politiky a verejnej správy / Bohumír Hulan, Marek 
Grejták ; vedecký redaktor: Dušan Polonský. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - 177 
s., [AH 13,56; VH 14,10] : obr. - ISBN 978-80-554-0916-0 
 
ACB004 Výchova v utváraní osobnosti / Jana Trabalíková, Dušan Macháčik, Vladimíra 
Zemančíková ; vedecká redaktorka: Andrea Kubalíková. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 
2014. - 195 s., [AH 15,65; VH 16,16] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0904-7 
 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
Počet záznamov: 6 
ADC001 An explicit coefficient criterion for the existence of positive solutions to the linear 
advanced equation / Josef Diblík, Klara Janglajew, Mária Kúdelčíková. In: Discrete and 
continuous dynamical systems - Series B. - ISSN 1531-3492. - Vol. 19, no. 8 (2014), s. 2461-
2467. 
 
ADC002 Existence of unbounded solutions of a linear homogenous system of differential 
equations with two delays / Josef Diblík, Radoslav Chupáč and Miroslava Růžičková. In: 
Discrete and continuous dynamical systems - Series B. - ISSN 1531-3492. - Vol. 19, no. 8 
(2014), s. 2447-2459. 
 
ADC003 Functional differential and difference equations with applications 2013 / Josef Diblík 
... [et al.].In: Abstract and applied analysis. - ISSN 1085-3375. - Art. ID 543797 (2014), [2] 
s.[Spoluautori: Braverman, Elena ; Györi, István ; Rogovchenko, Yurij ; Růžičková, Miroslava ; 
Zafer,Ağacik] 
 
ADC004 New explicit integral criteria for the existence of positive solutions to the linear 
advanced  equation (y) over dot(t) = c(t)y(t plus tau) / Josef Diblík, Mária Kúdelčíková. In: 
Applied Mathematics Letters. - ISSN 0893-9659. - Vol. 38 (2014), s. 144-148. 
 
ADC005 On the second order equations with nonlinear impulses. Fredholm alternative type 
results / Pavel Drábek - Martina Langerová. In: Topological methods in nonlinear analysis. - 
ISSN 1230-3429. - Vol. 44, no. 1 (2014), s. 249-261. 
 
ADC006 Stabilization of company’s income modeled by a system of discrete stochastic 
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equations / Josef Diblík, Irada Dzalladova, Miroslava Růžičková. In: Advances in difference 
equations. - ISSN 1687-1847. - (2014), [8] s. 
 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
Počet záznamov: 13 
ADE001 Copywriting z pohľadu jazyka, ktorý využíva / Junová, Elena. In: Ikaros [elektronický 
zdroj] : elektronický časopis o informační společnosti. - ISSN 1212-5075. - Roč. 18, č. 8 
(2014), online, [4] s. - Popis urobený: 1.10.2014 - Spôsob prístupu: 
http://www.ikaros.cz/copywriting-z-pohladu-jazyka-ktory-vyuziva.  
 
ADE002 Etnopedagogika a výchova k iným kultúram v Slovenskej Republike / Vlasta 
Cabanová. In: Pedagogika : Prace naukowe Akademii Im. Jana Długosza w Cze stochowie. - 
Tom 22 (2013), s.231-241. 
 
ADE003 Humanistic attitude of the present-day European teacher [Humanistický postoj 
súčasného  európskeho učiteľa] / Beatrix Bačová, Eva Leláková. In: Psychology Research. - 
ISSN 2159-5542. - Vol. 4, no. 12 (2014) (Serial number 42), s. 944-953. 
 
ADE004 Komparácia vývinu vysokého školstva na Slovensku v XX. a XXI. storočí / Jarmila 
Zacharová. In: Pedagogika : Prace naukowe Akademii Im. Jana Długosza w Cze stochowie. - 
Tom 22 (2013), s. 258-277.  
 
ADE005 La subjetividad Kierkegaardiana como desafío epistemológico [Kierkegaardova 
subjektivita ako epistemologická výzva] / Michal Valčo, Katarína Valčová. In: Xipe Totek : 
Revista trimestral del Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO. - ISSN 1870-
2694. - Vol. 23, no. 2 (2014), s. 113-125. 
 
ADE006 Problémové správanie žiakov a úloha sociálneho pedagóga v reflexii učiteľov / 
Vladimíra Zemančíková.In: Sociální pedagogika [elektronický zdroj] = Social education : 
časopis pro vědu a praxi. - ISSN 1805-8825. - Roč. 2, č. 1 (2014), online, s. 22-36. - Spôsob 
prístupu: http://soced.cz/2014/04/treti-cislo/. 
 
ADE007 Relation of family conditions and school success [Vzťah podmienok v rodine 
a školskej úspešnosti] / Vlasta Cabanová. In: Psychology research. - ISSN 2159-5542. - Vol. 4, 
no. 11 (2014) (Serial number 41), s. 859-867. 
 
ADE008 Sprístupňovanie obsahu v procese digitalizácie so zameraním na projekty v Európe 
a na Slovensku / Rusinková, Jana.In: Ikaros [elektronický zdroj] : elektronický časopis o 
informační společnosti. - ISSN 1212-5075. - Roč. 18, č. 8 (2014), online, [4] s. - Popis urobený: 
27.11.2014 - Spôsob prístupu: http://www.ikaros.cz/node/8259. 
 
ADE009 St. Elena Maróthy-Šoltésová, renewer of society = Jela Borcovanová and Katarína 
Valčová [Sv. Elena Maróthy-Šoltésová, obnoviteľka spoločnosti]. In: Lutheran Forum. - ISSN 
0024-7456. - Vol. 42, no. 2 (2014), s. 36-39. 
 
ADE010 Tatry v slovenskej a poľskej literatúre vyjadrujúce vzájomnú súvislosť poľského a 
slovenského národa / Jana Dzuriaková. In: Pedagogika : Prace naukowe Akademii Im. Jana 
Długosza w Cze stochowie. - Tom 22 (2013), s. 327-335. 
 

http://www.ikaros.cz/copywriting-z-pohladu-jazyka-ktory-vyuziva
http://soced.cz/2014/04/treti-cislo/
http://www.ikaros.cz/node/8259
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ADE011 The application of S.H. Schwartz universal theory of human values in a sociological 
research [Aplikácia teórie univerzálnych ľudských hodnôt S.H. Schwartza] / Lukáš Bomba.In: 
Górno l skie studia socjologiczne : seria nowa. - ISSN 0072-5013. - Roč. 4, (2014), s. 269-285. 
 
ADE012 The influence of religiosity and spirituality of the teacher on the effectivity of the 
educational and formative process at the level of universities [Vplyv náboženstva 
a spirituality učiteľa na efektivitu edukačného a formatívneho procesu na úrovni univerzít] / 
Katarína Valčová. In: Paidagogos [elektronický zdroj] : časopis pro pedagogiku v 
souvislostech. - ISSN 1213-3809. - Č. 2 (2013), s. 494-509. - Popis urobený: 7.5.2014 - Spôsob 
prístupu: http://www.paidagogos.net/issues/2013/2/article.php?id=29. 
 
ADE013 Vplyv tlače a písma na výsledok procesu digitalizácie / Plevková, Lenka. In: Ikaros 
[elektronický zdroj] : elektronický časopis o informační společnosti. - ISSN 1212-5075. - Roč. 
18, č. 8 (2014), online, [5] s. - Popis urobený: 1.10.2014 - Spôsob prístupu: 
http://www.ikaros.cz/vplyv-tlace-a-pisma-na-vysledok-procesu-digitalizacie. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
Počet záznamov: 23 
ADF001 Aktívne možnosti a perspektívy vzťahu cirkvi a laikov s využitím elektronických médií 
= Current possibilities and perspectives in relationship between the Church and the lay 
people with the use of electronic media / Hedviga Tkáčová.In: Otázky žurnalistiky : časopis 
pre teóriu, výskum a prax masmediálnej komunikácie. - ISSN 0322-7049. - Vol. 57, no. 3-4 
(2014), s. 54-70. 
 
ADF002 Assessment and learning [Hodnotenie a učenie sa] / Danica Gondová.In: JoLaCE = 
Journal of language and cultural education. - ISSN 1339-4045. - Vol. 1, no. 1 (2013), s. 122 - 
136. 
 
ADF003 Filozoficko-etický odkaz Dietricha Bonhoeffera / Michal Valčo - Katarína Valčová.In: 
Acta humanica. - ISSN 1336-5126. - Roč. 11 č. 1 (2014), s. 31-39.  
 
ADF004 Historické súvislosti výchovy a vzdelávania v kontexte rodových štúdií / Zuzana 
Brosinger. In: Acta humanica. - ISSN 1336-5126. - Roč. 11, č. 2 (2014), s. 141-146. 
 
ADF005 Individuálna hodina v procese výučby spevu / Emília Sadloňová. In: Acta humanica. - 
ISSN 1336-5126. - Roč. 11, č. 2 (2014), s. 124-129. 
 
ADF006 Jazyk v reklame : podoby jazyka využívaného v copywritingu / Elena Jůnová. In: 
Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210. - Roč. 25, č. 06 (2013), s. 
14-15. 
 
ADF007 Komunikačné kompetencie učiteľov, komparácia výsledkov prieskumu a možnosti 
ich rozvíjania / Dušan Macháčik - Milan Kips. In: Acta humanica. - ISSN 1336-5126. - Roč. 11, 
č. 2 (2014), s. 29-37. 
 
ADF008 Korene kresťanskej liturgie / Katarína Valčová. (In: Testimonium fidei : časopis pre 
teológiu a katechetiku. - ISSN 1339-3685. - Roč. 2, č. 1 (2014), s. 79-91. 
 
ADF009 Matica 1944 - za a proti (povstaniu) / Pavol Parenička. In: Slovenské pohľady : na 

http://www.paidagogos.net/issues/2013/2/article.php?id=29
http://www.ikaros.cz/vplyv-tlace-a-pisma-na-vysledok-procesu-digitalizacie
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literatúru, umenie a vedu. - ISSN 1335-7786. - Roč. 4 + 130, č. 12 (2014), s. 10-24. 
 
ADF010 Morfologické osobitosti medzijazykových homoným v súčasných slovanských 
jazykoch / Marta Lacková. In: Slavica Slovaca. - ISSN 0037-6787. - Roč. 49, č. 2 (2014), s. 148-
154. 
 
ADF011 Možné inovácie v profesijnom rozvoji učiteľov / Andrea Kubalíková. In: 
Pedagogika.sk [elektronický zdroj] : slovenský časopis pre pedagogické vedy. - ISSN 1338-
0982. - Roč. 6, č. 1 (2015), online, s. 7-23. - Popis urobený: 16.2.2015 - Spôsob prístupu: 
http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-6/cislo-1/studia-kubalikova.pdf. 
 
ADF012 Neznámy pomocník Štefana Moysesa / Pavol Parenička. In: Slovenské pohľady : na 
literatúru, umenie a vedu. - ISSN 1335-7786. - Roč. 4 + 130, č. 1 (2014), s. 8-15. 
 
ADF013 O vzťahu emocionality, racionality a morality / Simona Wagnerová.In: Acta 
humanica. - ISSN 1336-5126. - Roč. 11, č. 1 (2014), s. 40-46. 
 
ADF014 Oscillatory and nonoscillatory properties of nonlinear neutral differential systems 
[Oscilatorické a nonoscilatorické vlastnosti nelineárnych neutrálnych diferenciálnych 
systémov] / Martina Kubjatková and Rudolf Olach. In: Studies of the University of Žilina : 
Mathematical series. - ISSN 1336-149X. - Vol. 26, No. 1 (2014), s. 21-28. 
 
ADF015 Podoby koexistencie kresťanstva a islamu v pluralitnej západnej spoločnosti / 
Hedviga Tkáčová. In: Teologický časopis. - ISSN 1336-3395. - Roč. 12, č. 1 (2014), s. 57-81. 
 
ADF016 Pohybové ak vity a všímavosť u mladých ľudí / Silvester Sawicki. In: Pedagogika.sk 
[elektronický zdroj] : slovenský časopis pre pedagogické vedy. - ISSN 1338-0982. - Roč. 5, č. 4 
(2014), online, s. 290-302. - Popis urobený: 16.1.2015 - Spôsob prístupu: 
http://www.casopispedagogika.sk/studie/sawicki-silvester-pohybove-aktivity-a-vsimavost-u-
mladych -ludi.html. 
 
ADF017 Poverové rozprávania tradičných a mestských legiend : tradičné povesti a mestské 
legendy, tzv. „urban legends“ / Zuzana Gacíková.In: Dotyky : časopis pre mladú literatúru a 
umenie. - ISSN 1210-2210. - Roč. 26, č. 05 (2014), s.35-39. 
 
ADF018 Príbeh Ježišovho narodenia (Lk 2,1-20): thriller so štastným koncom alebo čosi iné? 
/Adrian Kacian. In: Teologický časopis. - ISSN 1336-3395. - Roč. 12, č. 1 (2014), s. 49-56. 
 
ADF019 Proglas : veľbáseň storočia a jej „literárnosť‟ pre 21. storočie / Marián Grupač. In: 
Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210. - Roč. 25, č. 04 (2013), 
s.18-22. 
 
ADF020 Sociálne posolstvo Ježiša Krista v evanjeliu podľa Lukáša / Hedviga Tkáčová. In: 
Testimonium fidei : časopis pre teológiu a katechetiku. - ISSN 1339-3685. - Roč. 2, č. 1 
(2014),s. 53-78. 
 
ADF021 Teologicko-etická analýza Bonhoefferovho konceptu „drahej milosti" / Katarína 
Valčová. In: Teologický časopis. - ISSN 1336-3395. - Roč. 12, č. 1 (2014), s. 5-14. 
 

http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-6/cislo-1/studia-kubalikova.pdf
http://www.casopispedagogika.sk/studie/sawicki-silvester-pohybove-aktivity-a-vsimavost-u-mladych%20-ludi.html
http://www.casopispedagogika.sk/studie/sawicki-silvester-pohybove-aktivity-a-vsimavost-u-mladych%20-ludi.html
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ADF022 Trnavská skupina : poézia konkrétnej abstraktnosti / Boris Brendza, Marián Grupač. 
In: ejmap : European journal of media, art and photography. - ISSN 1339-4940. - Roč. 2, č. 1 
(2014), s. 16-25. 
 
ADF023 Výchova k (ne)vzdelanosti a (ne)kultúrnosti? / Anton Lauček. In: Acta humanica. - 
ISSN 1336-5126. - Roč. 11, č. 2 (2014), s. 23-28. 
 
ADM001 A proposal for understanding Imago Dei as process of sanctification [Návrh chápať 
Imago Dei ako proces posvätcovania] / Bohdan Hroboň. In: Communio Viatorum : a 
theological journal. - ISSN 0010-3713. - Vol. 56, nr. 1 (2014), s. 3-22. 
 
ADM002 Blended learning and lifelong learning of theachers in the post-communist society 
in Slovakia / Lukáš Bomba and Jarmila Zacharová. In: International journal of continuing 
engineering education and life-long learning. - ISSN 1741-5055. - Vol. 24, no. 3-4 (2014), s. 
329-342. 
 
ADM003 Statistical characteristics of the magnitude and location of the greatest maximum 
of Markov random process with piecewise constant drift and diffusion coefficients 
[Štatistické charakteristiky veľkosti a umiestnenia najväčšieho maxima Markovovho 
náhodného procesu s po častiach konštantnými koeficientami posunu a difúznymi 
koeficientami] / Chernoyarov, O.V. ... [et al.]. In: Applied Mathematical Sciences. - ISSN 1312-
885X. - Vol. 8, iss. 147 (2014) s. 7341-7357. [Spoluautori: Salnikova, A.V ; Rozanov, A.E. ; 
Marčoková, Mariana] 
 
ADN001 Communication from the expression qualities system perspective / Pavel Urban. In: 
Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 16, no. 
3 (2014), s. 52-55. 
 
ADN002 Existence of positive solutions of a nonlinear differential equation with n delays 
[Existencia kladných riešení nelineárnej diferenciálnej rovnice s n oneskoreniami] / Maria 
Kudelcikova. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-
4205. - Vol. 16, no. 3 (2014), s. 69-73. 
 
ADN003 Formation of personal capabilities in the undergraduate teacher training / Katarina 
Mackova.In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. 
- Vol. 16, no. 3 (2014), s. 9-14.  
 
ADN004 Groups with the infinite non-quasicentral nodal subgroup [Grupy s nekonečnou ne-
kvázicentrálnou uzlovou podgrupou] / Ludovit Tomanek - Anna Tomankova. In: 
Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 16, no. 
3 (2014), s. 60-64. 
 
ADN005 Interlingual homonyms of polysemic origin in related languages / Marta Lackova - 
Eva Lelakova. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-
4205. - Vol. 16, no. 3 (2014), s. 29-35. 
 
ADN006 Mind mapping as efficient tools in mathematics education / Lydia Kontrova. In: 
Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 16, no. 
3 (2014), s. 74-78. 
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ADN007 Monomial curves in afinne space and their associated prime ideals with six 
generators as set-theoretic complete intersections / Michaela Holesova. In: Communications 
: scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 16, no. 3 (2014), s. 65-
68. 
 
ADN008 Non-linear mappings and their applications / Darina Stachova. In: Communications : 
scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 16, no. 3 (2014), s. 79-85. 
 
ADN009 Potestas gladii in Jesus´trial [Právo meča v Ježišovom procese] / Adrian Kacian. In: 
Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 16, no. 
3 (2014), s. 20-24. 
 
ADN010 Public interaction of web self-presentation [Sebeprezentácia spoločností v prostredí 
internetu smerom k verejnosti] / Elena Junova. In: Communications : scientific letters of the 
University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 16, no. 3 (2014), s. 109-113. 
 
ADN011 Social attitudes and values of young people in the context of multicultural 
education [Sociálne postoje a hodnoty mladých educatio ľudí v kontexte multikultúrnej 
výchovy] / Vlasta Cabanova.In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. 
- ISSN 1335-4205. - Vol. 16, no. 3 (2014), s. 4-8. 
 
ADN012 The Czech-Slovak relationships in the school policy in the years of 1918-1939 and 
the personnel issue / Jarmila Zacharova. In: Communications : scientific letters of the 
University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 16, no. 3 (2014), s. 15-19. 
 
ADN013 The epistemological challenge of Kierkegaard´s truth is subjectivity principle 
[Epistemologická výzva Kierkegaardovho "pravda je subjektivita" princípu] / Michal Valco - 
Katarina Valcova. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 
1335-4205. - Vol. 16, no. 3 (2014), s. 25-28. 
 
ADN014 The historical background of the Slovak press in the USA / Michaela Bakay Zahorska 
- Zdena Kralova - Helen Naine Cincebeaux. In: Communications : scientific letters of the 
University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 16, no. 3 (2014), s. 36-40. 
 
ADN015 The system of transitivity in the war on terror discourse / Marek Hampl. In: 
Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 16, no. 
3 (2014), s. 46-51.  
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 
Počet záznamov: 24 
AEC001 "Be useful to your neighbor who is like you" : exegesis and alternative translation of 
Lev 19:18b ["Buď užitočný svojmu blížnemu, ktorý je ako ty": exegéza a alternatívny preklad 
Lev 19:18b] / Bohdan Hroboň., 2014. In: Whom, why, and how one ought to love : biblical 
and theological perspectives on loving one’s neighbor. - Mahtomedi: Vision Slovakia, 2014. - 
ISBN 978-0-9913405-1-4. - S. 23-36. 
 
AEC002 “Nová perspektíva” na Pavla a “introspektívne svedomie” západu : kritické 
zhodnotenie / Michal Valčo. In: In search of meaning : current topics in philosophy and 
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religion. - Ljubljana: KUD Apokalipsa a CERI-SK, 2014. - ISBN 978-961-6894-37-1. - S. 208-255. 
 
AEC003 “Nová perspektíva” na Pavla a “introspektívne svedomie” západu: analýza jej obsahu 
a východísk / Michal Valčo. In: Kultúra, religiozita a spoločnosť : skúmanie vzájomných 
interakcií. - Ljubljana: KUD Apokalipsa a CERI-SK, 2014. - ISBN 978-961-6894-35-7. - S. 131-
159.  
 
AEC004 Distribution of interlinguistic homonyms in chosen semantic fields [Distribúcia 
interlingválnych homoným vo vybraných sémantických poliach] / Lacková Marta. In: Sučasni 
doslidžennja z inozemnoji filologiji : zbirnyk naukovych prac. Vyp. 12. - Užgorod: PP "Autdor-
Šark", 2014. - ISBN 978-617-7132-18-8. - S. 105-108. 
 
AEC005 Holiness as leitmotif of Lev 19:11-18 [Svätosť ako ústredná téma Lev 19,11-18] / 
Bohdan Hroboň., 2014.In: Whom, why, and how one ought to love : biblical and theological 
perspectives on loving one’s neighbor. - Mahtomedi: Vision Slovakia, 2014. - ISBN 978-0-
9913405-1-4. - S. 7-21. 
 
AEC006 Jacobi polynomials and some related functions [Jacobiho polynómy a niektoré 
príbuzné funkcie] / Mariana Marčoková and Vladimír Guldan. In: Mathematical methods in 
engineering. - Dordrecht: Springer, 2014. - ISBN 978-94-007-7183-3. - S. 219-227. 
 
AEC007 Jednotlivec a hľadanie pravého kresťanstva u Kierkegaarda / Katarína Valčová. In: 
Kultura popularna a religia i warto ci społeczne. - Kraków: Drukarnia Eikon Plus, 2013. - ISBN 
978-60391-32-7. - S. 117-138. 
 
AEC008 Les bibliothèques en République Tchèque et en Slovaquie [Knižnice v Českej 
republike a na Slovensku] / Milena Černá ... [et al.]. In: Les bibliothèques en Europe : 
ogranisaton, projets, perspectives. - ISSN 0184-0886. - Paris: Electre - Éditions du Cercle de la 
Librairie, 2013. - ISBN 978-2-7654-1368-4. - S. 127-139. [Spoluautori: Černá, Milena ; 
Katuščák, Dušan ; Němečková, Lenka ; Papík, Richard]  
 
AEC009 Love your neighbor for your neighbour´s sake : Luther´s theological proposal for the 
possibility of genuine good works [Miluj svojho blížneho kvôli svojmu blížnemu] / Tomáš 
Gulán., 2014. In: Whom, why, and how one ought to love : biblical and theological 
perspectives on loving one’s neighbor. - Mahtomedi: Vision Slovakia, 2014. - ISBN 978-0-
9913405-1-4. - S. 57-78.  
 
AEC010 Médiá a náboženstvo v postmodernej kultúre / Hedviga Tkáčová. In: Kultúra, 
religiozita a spoločnosť : skúmanie vzájomných interakcií. - Ljubljana: KUD Apokalipsa a CERI-
SK, 2014. - ISBN 978-961-6894-35-7. - S. 189-223.  
 
AEC011 Novinár - záruka objektívnych (?) informácií / Slávka Pitoňáková. In: In search of 
meaning : current topics in philosophy and religion. - Ljubljana: KUD Apokalipsa a CERI-SK, 
2014. - ISBN 978-961-6894-37-1. - S. 301-317. 
 
AEC012 Obnova dreveného kostela sv. Juraja v Trnovom / Miloš Dudáš., 2014. In: Vesnická 
stavební kultura : stavební materiál - domová dispozice - slohové ohlasy - dřevěné sakrální 
stavby. - Brno: Masarykova univerzita, 2014. - ISBN 978-80-210-7540-5. - S. 205-218.  
AEC013 Personal present ako nástroj kultúrnej firemnej komunikácie / Silvia Antolová. In: In 
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search of meaning : current topics in philosophy and religion. - Ljubljana: KUD Apokalipsa a 
CERI-SK, 2014. - ISBN 978-961-6894-37-1. - S. 270-286.  
 
AEC014 Postmodern challenge to the call to love “in truth and actionˮ / Hedviga Tkáčová., 
2014. In: Whom, why, and how one ought to love : biblical and theological perspectives on 
loving one’s neighbor. - Mahtomedi: Vision Slovakia, 2014. - ISBN 978-0-9913405-1-4. - S. 99-
109. 
 
AEC015 Postmoderné variácie identity v etických výzvach 21. storočia / Zuzana Brosinger. In: 
In search of meaning : current topics in philosophy and religion. - Ljubljana: KUD Apokalipsa 
a CERI-SK, 2014. - ISBN 978-961-6894-37-1. - S. 75-87. 
 
AEC016 Povaha a kontext kresťanskej viery v post-kresťanskom svete: kritická apropriácia 
Kierkegaardovho posolstva / Katarína Valčová. In: Kierkegaard and Existential Turn = 
Kierkegaard a existenciálny obrat. - Toronto: Kierkegaard Circle & Central European Research 
Institute of Søren Kierkegaard, 2014. - ISBN 978-0-9878168-3-2. - S. 284-296. - (Acta 
Kierkegaardiana supplement; Vol. 4). 
 
AEC017 Pozitívne sebahodnotenie a hudobné edukačné prostredie na žiaka zameraného 
vzdelávania = Positive self-assessment and musical educational environment learner-
oriented schooling / Katarína Macková. In: Integrowanie działań pedagogiczno-artystycznych 
w edukacji elementarnej : praca zbiorowa ... - Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i 
Pedagogiky Mediów; Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet 
Śl ski: Katowice, 2014. - ISBN 978-83-929881-6-8. - S. 209-219. 
 
AEC018 Religiosity of the emerging adults and cultural challenges of the fragmented reality 
of post-modernism : lessons to learn from the US context [Religiozita dospievajúcich a 
kultúrne výzvy fragmentovanej reality post-modernizmu: poučné lekcie z amerického 
kontextu] / Katarína Valčová. In: Wiedza, umiejętno ć, kompetencje wobec przemian XXI 
wieku : społeczeństwo – tożsamo ć - religia. - Kraków: Drukarnia Eikon Plus, 2014. - ISBN 
978-83-60391-77-8. - S. 116-134.  
 
AEC019 Rethinking church worship in Slovak context [Nová reflexia nad kresťanskou 
bohoslužbou v slovenskom kontexte] / Katarína Valčová. In: Wiedza, umiejętno ć, 
kompetencje wobec przemian XXI wieku : społeczeństwo – tożsamo ć - religia. - Kraków: 
Drukarnia Eikon Plus, 2014. - ISBN 978-83-60391-77-8. - S. 5-19. 
 
AEC020 The circle of love : the great commandment from the perspective of the gospel of 
Mark [Kruh lásky] / Adrian Kacian., 2014. In: Whom, why, and how one ought to love : 
biblical and theological perspectives on loving one’s neighbor. - Mahtomedi: Vision Slovakia, 
2014. - ISBN 978-0-9913405-1-4. - S. 37-56. 
 
AEC021 The contribution of Søren Kierkegaard for the present times [Príspevok Sørena 
Kierkegaarda pre súčasnú dobu] / Roman Králik, Katarína Valčová. In: In search of meaning : 
current topics in philosophy and religion. - Ljubljana: KUD Apokalipsa a CERI-SK, 2014. - ISBN 
978-961-6894-37-1. - S. 61-74. 
 
AEC022 The philosophical-religious quest for meaning in life in the post-postmodern 
(metamodern) era [Filozoficko-náboženské hľadanie zmyslu života v post-modernej 
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(metamodernej) ére] / Katarína Valčová. In: In search of meaning : current topics in 
philosophy and religion. - Ljubljana: KUD Apokalipsa a CERI-SK, 2014. - ISBN 978-961-6894-
37-1. - S. 11-37.  
 
AEC023 Vplyv dobových pohanských kultov na kresťanské služby Božie / Katarína Valčová. In: 
Kultúra, religiozita a spoločnosť : skúmanie vzájomných interakcií. - Ljubljana: KUD 
Apokalipsa a CERI-SK, 2014. - ISBN 978-961-6894-35-7. - S. 10-31.  
 
AEC024 Vplyv židovských synagogálnych stretnutí na vznik a vývin kresťanskej liturgie / 
Katarína Valčová. In: Przemiany i wyzwania XXI wieku a tożsamo ć religia i kultura. - Kraków: 
DrukarniaEikon Plus, 2014. - ISBN 978-83-60391-27-3. - S. 168-178. 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 
Počet záznamov: 12 
AED001 Aktualizácia výučbových stratégií vysokoškolského učiteľa / Andrea Kubalíková - Jana 
Trabalíková. In: Pedagogica Actualis VI : súčasnosť a perspektívy vysokoškolského 
vzdelávania. - Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2014. - ISBN 978-80-8105-552-2. - S. 
151-168. 
 
AED002 Filozofia a pozitívny existencializmus Nicolu Abbagnana = Philosophy and positive 
existentialism of Nicola Abbagnano / Marcela Maglione. In: Filozofia a umenie žiť : zborník 
vedeckých príspevkov. - Bratislava / Nitra: Slovenské filozofické združenie, vydavateľstvo 
IRIS, Filozofická fakulta UKF, 2014. - ISBN ISBN 978-80-8153-026-5. - S. 169-174. 
 
AED003 Gnostické prvky v Novej zmluve : kritické zhodnotenie / Katarína Valčová. In: 
Náboženstvo a spoločnosť : súčasné otázky. - Martin: Biblická škola v spolupráci s KNŠ FHV 
ŽU v Žiline, 2014. - ISBN 978-80-971654-3-7. - S. 112-145. 
 
AED004 Kierkegaard a sebapoznávanie v internetovom prostredí / Hedviga Tkáčová. In: 
Náboženstvo a spoločnosť : súčasné otázky. - Martin: Biblická škola v spolupráci s KNŠ FHV 
ŽU v Žiline, 2014. - ISBN 978-80-971654-3-7. - S. 146-170. 
 
AED005 Kritériá dobrého života : teologicko-filozofické perspektívy / Katarína Valčová. In: 
Náboženstvo a spoločnosť : súčasné otázky. - Martin: Biblická škola v spolupráci s KNŠ FHV 
ŽU v Žiline, 2014. - ISBN 978-80-971654-3-7. - S. 6-37. 
 
AED006 Kritické metódy skúmania evanjelií : Strašiak viery alebo pomôcky k porozumeniu 
textu? / Adrian Kacian. In: Chápať a vysvetľovať. - Banská Bystrica: Katedra teológie a 
katechetiky, Pedagogická fakulta UMB, 2013. - ISBN 978-80-557-0531-6. - S. 58-76. 
 
AED007 Láska ako spôsob života u Platóna = Love understanding in the Plato's life / Simona 
Wagnerová. In: Filozofia a umenie žiť : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava; Nitra: 
Slovenské filozofické združenie; vydavateľstvo IRIS; Filozofická fakulta UKF, 2014. - ISBN ISBN 
978-80-8153-026-5. - S. 60-67.  
 
AED008 Medzijazykové homonymá v odbornej terminológii = Inter-linguistic homonyms in 
terminology / Marta Lacková. In: Terminologické fórum IV. [elektronický zdroj] : recenzovaný 
nekonferenčný zborník vedecko-výskumných a odborných prác : na tému "Bez terminológie 
niet odbornej komunikácie. - Trenčín: TnUAD, 2013. - ISBN 978-80-8075-588-1. - CD-ROM, s. 
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53-60.  
 
AED009 Reflexia pojmu "pansofia" v novovekej filozofii / Simona Wagnerová. In: Kontexty 
filozofie výchovy v novoveku a súčasnej perspektíve = Contexts of philosophy of education in 
modern times and contemporary perspective. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 
Pedagogická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-8082-772-4. - S. 206-214. 
 
AED010 Riešenie konfliktov - aplikácie so zameraním na komunikačné, edukačné a sociálne 
aspekty / Silvester Sawicki., 2014. In: Zvládanie záťažových a konfliktných situácií : 
nadstavbový modulárny kurz : cvičebnica. - [S.l.]: Totem, 2014. - ISBN 978-80-971360-3-1. - S. 
46-57. 
 
AED011 Sonda do hermeneutiky a eucharistickej teológie Martina Chemnitza / Michal Valčo., 
2014. In: Cirkev v dejinách kresťanstva na Slovensku. - Gréckokatolícka teologická fakulta, 
Prešovská univerzita: Prešov, 2014. - ISBN 978-80-555-1136-8. - S. 79-90.  
 
AED012 Teologická antropológia / Michal Valčo., 2014. In: Kresťanské posolstvo - motivácia k 
sociálnej práci. - VERBUM: Ružomberok, 2014. - ISBN 978-80-561-0183-4. - S. 55-63; 71-74. 
 
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách 
Počet záznamov: 1 
AFB001 Vzťah literárnej tvorby Leonarda Stöckela k formovaniu kultúrnej, náboženskej 
a národnej identity obyvateľov Horného Uhorska / Michal Valčo. In: Kniha 2014 : zborník o 
problémoch a dejinách knižnej kultúry. Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v 
stredoeurópskom priestore. - ISSN 1336-5436. - Martin: Slovenská národná knižnica, 2014. - 
ISBN 978-80-8149-037-8. - S. 164-175. 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
Počet záznamov: 12 
AFC001 A mathematical model of certain non-linear projection = Matematický model istej 
nelineárnej projekcie / Darina Stachová, Milan Stacho. In: XXXII international colloquium on 
the management of educational process [elektronický zdroj] : Brno, May 22, 2014 : 
proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contribution. - Brno: Univerzita 
obrany, 2014. - ISBN 978-80-7231-958-9. - CD-ROM, [10] s. 
 
AFC002 Geometric analysis of the truss above the nave and presbytery of the roman-catholic 
church in village Bela Dulice [Geometrická analýza krovu nad loďou a presbytériom rímsko-
katolíckeho kostola v obci Belá-Dulice] / Krušinský Peter, Capková Eva. In: Contemporary 
problems of architecture and construction [elektronický zdroj] : 6th international  
conference : 24th - 27th June 2014, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava: VŠB - Technical 
University, Faculty of Civil Engineering, 2014. - ISBN 978-80-248-3147-3. - CD-ROM, [5] s. 
 
AFC003 Hlasová výchova a spev v umeleckom školstve na Slovensku (po reforme základného 
a stredného umeleckého školstva)=Vokal training and singing in arts education in Slovakia 
(after the reform of elementary and secondary art education) / Emília Sadloňová. In: Sapere 
Aude 2014: pedagogika, psychologie a dnešní společnost: recenzovaný sborník příspěvků 
vědecké konference s mezinárodní účastí: 24.-28. března 2014, Hradec Králové, Česká 
republika. vol.IV. - Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-03-0. - S. 308-
317. 
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AFC004 Chance false friends in related and unrelated languages [Náhodní falošní priatelia v 
príbuzných a nepríbuzných jazykoch] / M. Lacková. In: Vysšeje gumanitarnoje obrazovanije 
XXI veka eproblemy i spektivy ematerialy vosmoj meždunarodnoj naučno-praktičeskoj 
konferencii : problemy i perspektivy : materialy vosmoj meždunarodnoj naučno-praktičeskoj 
konferencii : Samara 2013. - Samara: PGSGA, 2013. - ISBN 978-5-8428-0955-4. - S. 146-148. 
 
AFC005 Intra-organizational cooperation and knowledge sharing: a comparison of Slovak LIS 
university departments [Vnútro-organizačná spolupráca a zdieľanie znalostí: porovnanie 
slovenských univerzitných katedier knižničných a informačných vied] / Peter Steranka. In: 
Proceedings of the 14th European Conference on Knowledge Management = ECKM 2013 : 
Kaunas, Lithuania, 5-6 September 2013. Vol. 2. - ISSN 2048-8963. - Reading: Academic 
Conferences and Publishing International Limited, 2013. - ISBN 978-1-909507-38-8. - S. 950-
960. 
 
AFC006 Modelling with the MS Excel to support a constructivist approach to teaching 
mathematics = Modelovanie s podporou MS Excelu - spôsob realizácie konštruktivistického 
prístupu pri vyučovaní matematiky / Lýdia Kontrová.In: XXXII international colloquium on the 
management of educational process [elektronický zdroj] : Brno, May 22, 2014 : proceedings 
of abstracts and electronic version of reviewed contributions. - Brno: Univerzita obrany, 
2014. - ISBN 978-80-7231-958-9. - CD-ROM, [9] s. 
 
AFC007 Mystical and transpersonal communication as a transcultural experience / Silvester 
Sawicki. In: SGEM 2014 : conference on Antropology, archeology, history, philosophy : 
international multidisciplinary scientific conference on Social sciences & arts :conference 
proceedings : 3-9 September 2014, Bulgaria. - Sofia: STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-
619-7105-29-2. - S. 147-154. 
 
AFC008 On specific problems of computerization of society [Špecifické problémy 
informatizácie spoločnosti] / Zuzana Brosinger. In: INTED 2014 [elektronický zdroj] : 8th 
international technology, education and development conference : March 10th-12th, 2014 - 
Valencia, Spain : proceedings. - ISSN 2340-1079. - [S.l.]:IATED Academy, 2014. - ISBN 978-84-
616-8412-0. - CD-ROM, s. 0303-0308. 
 
AFC009 Possibilities for improvement of pedagogical work of teachers in the process of 
further education in the conditions of the Slovak Republic [Možnosti ďalšieho vzdelávania 
učiteľov v podmienkach Slovenskej republiky] / Vlasta Cabanová. In: INTED 2014 
[elektronický zdroj] : 8th international technology, education and development conference : 
March 10th-12th, 2014 - Valencia, Spain : proceedings. - ISSN 2340-1079. - [S.l.]: IATED 
Academy, 2014. - ISBN 978-84-616-8412-0. - CD-ROM, s. 2292-2298. 
 
AFC010 Projekt Pamäť Slovenska / Zuzana Gacíková. In: Kniha ve 21. století 2014 : trendy 
rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb : 5.-6. února 2014 v Opavě : [sborník 
z 10. konference]. - Brno: Moravská zemská knihovna, 2014. - ISBN 978-80-7051-200-5. - S. 
63-66.  
 
AFC011 Scaffolding learners in CLIL lessons [Podpora žiakov na CLIL hodinách] / Danica 
Gondová.In: INTED 2014 [elektronický zdroj] : 8th international technology, education and 
development conference : March 10th-12th, 2014 - Valencia, Spain : proceedings. - ISSN 
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2340-1079. - [S.l.]: IATED Academy, 2014. - ISBN 978-84-616-8412-0. - CD-ROM, s. 1013-
1020. 
 
AFC012 The impact and possible use of the zen methods in knowledge management [Vplyv a 
možnosti využitia zenových metód v manažmente znalostí] / Marcela Katuščáková. In: ECKM 
: the proceedings of the 15th European Conference on Knowledge Management :Santarém, 
Portugal 4-5 September 2014. - ISSN 2048 8963. - [S.l.]: Academic Conferences and 
Publishing International , 2014. - ISBN 978-1-910309-34-6. - S. 531-538. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
Počet záznamov: 19 
AFD001 Akceptovanie detských interpretácií javov vo vyučovaní = Acceptance of 
children´sinterpretations of phenomena in education / Silvester Sawicki. In: Inkluzívna klíma 
ako výzva a poslanie [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - 
Ružomberok: VERBUM, 2014. - ISBN 978-80-561-0176-6. - CD-ROM, s. 159-173. 
 
AFD002 Applications of integral transforms in solving problems of dynamic interaction in the 
vehicle-roadway system [Aplikácie integrálnych transformácií pri riešení otázok dynamickej 
interakcie v systéme vozidlo - jazdná dráha] / Stachová Darina. In: Applied mechanics and 
materials. - ISSN 1660-9336. - Vol. 617 (2014), s. 34-39. 
 
AFD003 Dejiny a perspektívy vyučovania deskriptívnej geometrie na ŽU v Žiline = History and 
possibilities of teaching of descriptive geometry at the University of Žilina / Darina Stachová. 
In: Deskriptívna geometria na slovenských univerzitách včera a dnes : zborník príspevkov : 
29.5.2014 Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0968-9. - S. 50-60. 
 
AFD004 Disciplína a kopntrola v škole v postpanoptikálnej dobe / Lukáš Bomba. In: Fenomén 
moci a sociálne nerovnosti : zborník príspevkov z nultého ročníka konferencie pre 
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : v Bratislave 13. novembra 2013. - 
Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. - ISBN 978-80-223-3619-2. - S. 44-54. 
 
AFD005 Fourier transform and its application [Fourierova transformácia a jej aplikácie] / 
Darina Stachová. In: Acta mathematica 17 : conference proceedings of international 
conference 12th mathematical conference in Nitra... 19 June 2014, Nitra, Slovakia. - Nitra: 
Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. - ISBN 978-80-558-0613-6. - S. 155-
160. - (Prírodovedec; No 578). 
 
AFD006 Geometric and static analysis of the historical truss in village Belá Dulice 
[Geometrická a statická analýza historického krovu v obci Belá Dulice] / Jozef Gocál ... [et al.]. 
In: Advanced materials research. - ISSN 1022-6680. - Vol. 969 (2014), s. 199-207. 
[Spoluautori: Krušinský, Peter ; Capková, Eva ; Kekeliak, Miloš]  
 
AFD007 Geometrická analýza vybraných gotických krovov / Peter Krušinský ... [et al.]. In: 
Zborník z 38. vedeckej konferencie katedier a ústavov pozemných stavieb zo SR a ČR v roku 
2014 [elektronický zdroj] : [3.-5. september 2014 Herľany]. - Košice: Technická univerzita, 
2014. - ISBN 978-80-553-1879-0. - CD-ROM, s. 13-18. [Spoluautori: Capková, Eva ; Grúňová, 
Zuzana ; Holešová, Michaela] 
 
AFD008 Inovácie vo vyučovaní hudobnej náuky ZUŠ / Antónia Ťahún-Mendelová. In: 
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Horizonty umenia [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
webovej konferencie. - Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2014. - ISBN 
978-80-89555-40-6. - CD-ROM, [4] s.  
 
AFD009 Intrapersonálna komunikácia a rekreačná edukácia / Andrea Kubalíková, Vlasta  
Cabanová. In: Najnovšie trendy a výzvy európskeho výskumu v edukačných vedách : zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Trnava: Fakulta sociálnych vied UCM v 
Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-567-6. - S. 261-267. 
 
AFD010 Ľudovít Vansa a Tisovský spevokol (Dva portréty z Gemera) / Boris Banáry. In: Prínos 
osobností pre rozvoj hudobnej kultúry Gemera a Malohontu : zborník príspevkov z 
muzikologickej konferencie v Revúcej 1. decembra 2011. - Bratislava : Ústav hudobnej vedy 
SAV, 2014. - ISBN 978-80-89135-32-5. - S. 33-42. 
 
AFD011 Modelling of some effects of vehicle of traffic construction [Modelovanie niektorých 
účinkov vozidiel na dopravné stavby] / Darina Stachová. In: Dynamics of civil engineering and 
transport structures and wind engineering = DYN-WIND '2014 : proceedings of the 6th 
international scientific conference : May 26-29, 2014 Donovaly, Slovak republik. - Žilina: 
University of Žilina, 2014. - ISBN 978-80-554-0844-6. - S. 278-284. 
 
AFD012 Modely ďalšieho vzdelávania učiteľov v európskom vzdelávacom priestore / Andrea 
Kubalíková, Vlasta Cabanová. In: Najnovšie trendy a výzvy európskeho výskumu v 
edukačných vedách : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Trnava: 
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2014. -ISBN 978-80-8105-567-6. - S. 371-381. 
 
AFD013 Písmo a jazyk v slovacikálnych tlačiach a ich vplyv na proces digitalizácie / Lenka 
Plevková. In: Kniha 2014 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Výskum dejín 
knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. - ISSN 1336-5436. - Martin: 
Slovenská národná knižnica, 2014. - ISBN 978-80-8149-037-8. - S. 419-427. 
 
AFD014 Pokus o periodizáciu legálnej a ilegálnej maďarizácie v Uhorsku do roku 1918 / Pavol 
Parenička. In: Podpora kvality života Slovákov na slovenskom juhu : zborník z konferencie 
konanej vo Fiľakove 28. mája 2014 v rámci celoročne poriadaných matičných okrúhlych 
stolov. - Martin: Matica slovenská, 2014. - ISBN 978-80-8128-124-2. - S. 51-59. 
 
AFD015 Responzibilizácia učiteľa v súčasných trendoch vzdelávania / Lukáš Bomba, Jarmila 
Zacharová. In: Najnovšie trendy a výzvy európskeho výskumu v edukačných vedách : zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Trnava: Fakulta sociálnych vied UCM v 
Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-567-6. - S. 338-345. 
 
AFD016 Selected geometrical constructions [Vybraté geometrické konštrukcie] / Michaela 
Holešová. In: Acta mathematica 17 : conference proceedings of international conference 
12th mathematical conference in Nitra : 19 June 2014, Nitra, Slovakia. - Nitra: Constantine 
the Philosopher University in Nitra, 2014. - ISBN 978-80-558-0613-6. - S. 49-54. - 
(Prírodovedec; No 578).  
 
AFD017 Sonda do pravopisu slovenského copywritingu / Zdena Kráľová -Elena Jůnová. In: 
Registre jazyka a jazykovedy (I) : na počesť Daniely Slančovej. - Prešov: Prešovská univerzita, 
2014. - ISBN 978-80-555-1111-5. - S. 250-255. 
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AFD018 Testing of irrational numbers at the high school [Testovanie iracionálnych čísel na 
strednej škole] / Zuzana Malacka. In: Acta mathematica 17 : conference proceedings of 
international conference 12th mathematical conference in Nitra ... 19 June 2014, Nitra, 
Slovakia. - Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. - ISBN 978-80-558-
0613-6. - S. 109-114. - (Prírodovedec; No 578). 
 
AFD019 Učiteľ a jeho možnosti využitia literárneeho zemepisu vo výučbe literatúry / Jana 
Dzuriaková. In: Najnovšie trendy a výzvy európskeho výskumu v edukačných vedách : zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Trnava: Fakulta sociálnych vied UCM v 
Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-567-6. - S. 356-362. 
 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
Počet záznamov: 2 
AFG001 Culture and cultivation in a family and their impact on school success [Kultúra 
a kultivácia v rodine a ich dopad na školský úspech] / V. Cabanová. In: INTED 2014 
[elektronický zdroj] : 8th international technology, education and development conference : 
March 10th-12th, 2014 - Valencia, Spain : abstracts. - [S.l.]: IATED Academy, 2014. - ISBN 
978-84-616-8411-3. - CD-ROM, [1] s. 
 
AFG002 Methods of making statistical inferences about the fixed and random effects 
simultaneously in Laird-Ware model [Metódy na realizáciu štatistickej inferencie o pevných a 
náhodných efektoch súčasne v modeli Laird-Ware] / Zuzana Gašová. In: Biometrics methods 
and models in current science and research : XX. summer school of biometrics : Slavonice, 
Czech republic18.-21.8.2014. - Brno: ÚKZÚZ, 2014. - ISBN 978-80-7401-090-3. - S. 27. 
 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
Počet záznamov: 3 
AFH001 Classical and generalized Jacobi polynomials orthogonal with different weight 
functions [Klasické a zovšeobecnené Jacobiho polynómy ortogonálne s rôznymi váhovými 
funkciami] / Mariana Marčoková, Vladimír Guldan. In: CDDEA 2014 - Conference on 
differential and difference equations and applications : abstracts : Jasná, Slovak Republic, 
June 23-27, 2014. - Žilina: University of Žilina, 2014. - ISBN 978-80-554-0885-9. - S. 34-35. 
 
AFH002 Existence of unbounded solutions of a linear delay differential equation / Radoslav 
Chupáč, Josef Diblík, Miroslava Růžičková. In: CDDEA 2014 - Conference on differential and 
difference equations and applications : abstracts : Jasná, Slovak Republic, June 23-27, 2014. - 
Žilina: University of Žilina, 2014. - ISBN 978-80-554-0885-9. - S. 18. 
 
AFH003 Stability of the solution of nonlinear differential equations under influence of white 
noise [Stabilita nulového riešenia nelineárnych diferenciálnych rovníc s vplyvom bieleho 
šumu] / Miroslava Růžičková, Irada A. Dzhalladova. In: CDDEA 2014 - Conference on 
differential and difference equations and applications : abstracts : Jasná, Slovak Republic, 
June 23-27, 2014. - Žilina: University of Žilina, 2014. - ISBN 978-80-554-0885-9. - S. 48. 
 
BBB Kapitoly v odb.knihách vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 1 
BBB001 Staronový literárny hrdina = New and old literary hero / Blanka Králiková., 2014. In: 
Juraj Jánošík : veľká kniha o zbojníckom kapitánovi. - Martin: Matica slovenská, 2014. - ISBN 
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978-80-8128-105-1. - S. 85-97; [AH 1,4]. 
 
BCB Učebnice pre základné a stedné školy 
Počet záznamov: 1 
BCB001 New Headway Upper-Intermediate : Student´s Book [New Headway Upper-
Intermediate : kniha pre študenta] / John Soars, Liz Soars with Danica Gondová. - 4. vyd. - 
Oxford : Oxford University Press, 2014. - 191 s. - ISBN 978-0-19-471880-6 
 
BCI Skriptá a učebné texty 
Počet záznamov: 2 
BCI001 Lectures on international economic integration - the case of Europe [elektronický 
zdroj] [Prednášky z medzinárodnej ekonomickej integrácie - prípad Európy] / Katarína 
Ivánková, Katarína Pažická. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - CD-ROM, 146 s. : obr., 
tab. - ISBN 978-80-554-0886-6 
 
BCI002 Metódy zobrazovania / Darina Stachová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - 
189 s., [AH 21,22; VH 21,70] : obr. - ISBN 978-80-554-0868-2 
 
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 
Počet záznamov: 11 
BDF001 „Piľní poľní hospodár‟ z Gemera... / Marián Grupač. In: Dotyky : časopis pre mladú 
literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210. - Roč. 26, č. 02 (2014), s. 25-28. 
 
BDF002 By Ťa naveky potomkovia chválili... / Pavol Parenička. In: Slovenské národné noviny. 
- ISSN 0862-8823. - Roč. 29, č. 29 (2014), [1] s.  
 
BDF003 Deň bez anjela : zomrel Andrej Chudoba / Pavol Parenička. In: Slovenské pohľady : 
na literatúru, umenie a vedu. - ISSN 1335-7786. - Roč. 4 + 130, č. 4 (2014), s. 145-147. 
 
BDF004 Farizeji ako ich nepoznáme IV. : autorita a postavenie zákona - hlavný rozdiel medzi 
Ježišom a farizejmi / Adrián Kacian. In: Evanjelický východ. - ISSN 1335-1656. - Roč. 5, č. 1 
(2014), s. 26-28. BDF005 Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský : 190 rokov od narodenia / 
Pavol Parenička. In: Knižnica : revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, 
informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych 
pamiatok. - ISSN 1335-7026. - Roč. 15, č. 1 (2014), s. 66-68. 
 
BDF006 Hľadanie "veľkej" témy a jej autora v slovenskej literatúre po roku 1989 / Marián 
Grupač. In: Orol tatranský : revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - ISSN 1337-
1614. - Č. 10/11 (2014), s. 12-14.  
 
BDF007 Jašíkove Kysuce / Blanka Králiková. In: Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a 
vedu. - ISSN 1335-7786. - Roč. 4 + 130, č. 3 (2014), s. 153-154. 
 
BDF008 Jurinova jeseň 2013 : ohliadnutie za 9. ročníkom Kysuckého festivalu duchovnej 
tvorby /  Blanka Králiková. In: Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a vedu. - ISSN 1335-
7786. - Roč. 4 + 130, č. 3 (2014), s. 154-156. 
 
BDF009 Literárna Senica a Jašíkove Kysuce 2013 : úspešný mladý slovesnký literárny rok... / 
Marián Grupač. In: Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210. - Roč. 
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25, č. 06 (2013), s. 45-52. 
 
BDF010 Na ceste smútku, na ceste znovuobjavenia Boha : sprevádzanie smútiacich v  
medzikultúrnom a medzináboženskom kontexte / Hedviga Tkáčová. In: Zrno. - ISSN 1337-
0529. - Roč. 25, č. 17 (2014), s. 14-17.  
 
BDF011 Revolúcia alebo trasovisko? : (Matica, odboj a povstanie 1944) / Pavol Parenička. In: 
Slovensko : časopis pre Slovensko a slovenský svet. - ISSN 0231-7306. - Roč. 36, č. 2-4 (2014), 
s. 17-19.  
 
BDF012 Slobodná vôľa človeka – ilúzia alebo skutočnosť? : porovnanie prístupov Augustína a 
R. Kanea / Katarína Valčová. In: Dialóg : kresťanský diskusný mesačník. - ISSN 1337-6985. - 
Roč. 7, č. 5 (2014), s. 20-22. 
 
BDM001 Partnership around continuous training of teachers [Partnerstvo v rámci 
kontinuálneho vzdelávania učiteľov] / Zdena Kráľová, Andrea Kubalíková. In: The New 
Educational Review [elektronický zdroj] : the international scientific journal founded by three 
universities from Czech Republic, Poland and Slovak Republic. - ISSN 1732-6729. - Vol. 32, no. 
2 (2013), online, s. 360. - Spôsob prístupu:  
http://kniznica.uniza.sk/epcfiles/79DF5D88E15840E59E41D3B93DF2C3FC/P2_the new 
educational review-Kralova,Kubalikova.pdf. 
 
BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.)  
Počet záznamov: 3 
BEE001 Čo ešte nevieme o zlatom reze = What else we do not know about the golden ratio / 
Darina Stachová and Milan Stacho. In: Matematika, informatika a aplikované vědy (MITAV 
2014) [elektronický zdroj] : [19.-20.června] 2014, Brno. - Brno: Univerzita obrany, 2014. - 
ISBN 978-80-7231-961-9. - CD-ROM, [6]s. 
 
BEE002 Matematika ako dôležitá súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu / Zuzana Malacká. 
In: Matematika, informatika a aplikované vědy (MITAV 2014) [elektronický zdroj] : [19.-20. 
června] 2014, Brno. - Brno: Univerzita obrany, 2014. - ISBN 978-80-7231-961-9. - CD-ROM, 
[5] s.  
 
BEE003 Starnutie farebnej fotografie na dennom svetle (vplyv svetových strán na množstvo 
svetla v budove) / Katarína Kianicová, Vladimír Bukovský, Ivana Koláriková. In: Fórum pro 
konzervátory-restaurátory 2014. - ISSN 1805-0050. - S. 124-128.  
 
BEF Odborné práce v nerecenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.)  
Počet záznamov: 2 
BEF001 Geometrická analýza gotického krovu / Peter Krušinský, Eva Capková. In: Strechy 
2014 : zborník z bratislavského sympózia : Bratislava, 19.11.-20.11.2014. - Bratislava: STU a 
Cech strechárov Slovenska, 2014. - ISBN 978-80-89728-01-5. - S. 148-152. 
 
BEF002 Obnova hradov v Žilinskom kraji prostredníctvom občianskych združení / Miloš 
Dudáš., 2014. In: Hrad Lietava 2003-2013 : zborník z vedeckej konferencie : [20.-21. jún 2014 
Lietava]. - Lietava: Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2014. - ISBN 978-80-971888-7-
0. - S. 8-11. 
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 
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Počet záznamov: 3 
BFA001 Distribution of facillities relative to customers [Rozmiestnenie obslúžnych systémov 
pre zákazníkov] / Vladimir Medvid. In: Euro/Informs : Rome 1.-4. July 2013 : 26th european 
conference on operational research MMXIII Rome : abstract book. - [s.l.]: [s.n.], 2013. - S. 
205. 
 
BFA002 Relations between classical and generalized Jacobi Polynomials orthogonal with 
different weight functions [Vzťahy medzi klasickými a zovšeobecnenými Jacobiho 
polymómami ortogonálnymi s rôznymi váhovými funkciami] / Mariana Marčoková, Vladimír 
Guldan. In: Exceptional orthogonal polynomials and exact solutions in mathematical physics : 
Segovia (Spain) Sep 7th-Sep 12th, 2014 : book of abstracts. - [Madrid: Instituto de Ciencias 
Matematicas], 2014. - S. 37-38. 
 
BFA003 Religion in the context of political tyranny : a case study of Slovakia (1939-1960) with 
implications for the present [Náboženstvo v kontexte politickej tyranie : prípadová štúdia 
Slovenska (1939-1960) s dôsledkami pre dnešok] / Michal Valčo.In: r : pathways towards 
local/global empathy and justice : Ljubljana, November 6th-8th 2014. - [Ljubljana: Faculty of 
Theology, University of Ljubljana], 2014. 
 
CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich 
vydavateľstvách 
Počet záznamov: 2 
CAB001 Andrej : (školské roky) : literárno dramatické pásmo s hudobno-slovnými predelmi / 
Anton Lauček. - [1. vyd.]. - Námestovo : Tlačiareň Kubík, 2014. - 36 s. - ISBN 9787-80-89602-
14-8  
 
CAB002 Iba tak V. / Anton Lauček. - [1. vyd.]. - [S.l. : s.n.], 2014. - 140 s. - ISBN 978-80-89602-
16-2 
 
CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch  
Počet záznamov: 1 
CDF001 Iný / Marián Grupač. In: Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-
2210. - Roč. 26, č. 01 (2014), s.50-52. 
 
DAI Dizertačné a habilitačné práce 
Počet záznamov: 2 
DAI001 Existenčné vlastnosti diferenciálnych rovníc s oneskoreným argumentom [dizertačná 
práca] [Existence properties of delay differential equations] / Martina Kubjatková; školiteľ: 
Rudolf Olach. - Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra matematiky; 
obháj. 23.06.2014. -  ČVO 9.1.9 Aplikovaná matematika. - Žilina : [s.n.], 2014. - 80 s. + 1 CD 
ROM + Autoref. 20 s. -\Prace\2014\K\547038532E734A8A89A6F033681173E5.pdf 
 
DAI002 Stabilization of stochastic dynamic systems with random Markov parameters 
[dizertačná práca] [Stabilizácia stochastických dynamických systémov s náhodnými 
markovovskými parametrami] / Mária Michalková ; školiteľ: Miroslava Růžičková. - Žilina : 
[s.n.], 2014. - CD ROM, 100 s. + Autoref. 20 s. - Spôsob prístupu: 
\Prace\2014\M\EBDBB9275F1943F7B4656D3B59308484.pdf. 
 
EAJ Odborné preklady publikácií - knižné 
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Počet záznamov: 1 
EAJ001 Luther a milovaná komunita : cesta pre kresťanskú teológiu v post-kresťanskom svete 
/ Paul R. Hinlicky; z anglického originálu Luther and the beloved community: a path for 
christian theology after christendom do slovenského jazyka preložil Michal Valčo. - 1. vyd. - 
Praha : Lutherova společnost, 2014. - 316 s. - ISBN 978-80-904459-3-2 In: Luther and the 
beloved community : a path for christian theology after christendom. - 1. vyd. - Grand 
Rapids, Michigan: Wiliam B. Eerdmans Publishing Company, 2010. - ISBN 978-80-904459-3-2. 
- 316 s. 
 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 
Počet záznamov: 5 
EDI001 Bardejovský katechizmus (1581) / Katarína Valčová. In: Knižnica : revue pre 
knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, 
archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok. - ISSN 1335-7026. - Roč. 15, č. 2 (2014), s. 99-
101. Rec.: Bardejovský katechizmus (1581) : najstaršia slovenská kniha. - 2014. 
 
EDI002 Dôkaz systematického záujmu o tvorbu "medzigeneračných básnikov" / Anton 
Lauček. In: Nová filologická revue [elektronický zdroj]. - ISSN 1338-0583. - Roč. 6, č. 2 (2014), 
s. 109. Rec.: Z poézie troch tisícročí / Tatár, J. - Banská Bystrica: FHV UMB, 2013. - Spôsob 
prístupu: https://www.ff.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=19804. 
 
EDI003 Matula, P.: Čechoslovakizmus na slovenských stredných školách 1918-1938 / 
Zacharová, J.. In: Verbum historiae [elektronický zdroj] : vedecký internetový časopis. - ISSN 
1339-4053. - Č. 2 (2014), s. 292-295. Rec.: Čechoslovakizmus na slovenských stredných 
školách 1918-1938 / Matula Pavol. - Bratislava: Goralinga, 2013. - Popis urobený: 30.03.2015 
- Spôsob prístupu: www.fedu.uniba.sk/fileadmin/user.../Verbum__Historiae_2-2014.pdf. 
 
EDI004 Recenzia / Roman Králik a Michal Valčo. 
In: Kultura popularna a religia i warto ci społeczne. - Kraków: Drukarnia Eikon Plus, 2013. - 
ISBN 978-60391-32-7. - S. 181-183. Rec.: Tri aspekty skúmania hodnôt / Peter Kondrla ... [et 
al.]. - Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2013. - ISBN 978-961-6894-29-6. - 120 s. 
 
EDI005 Uložená do stromov / Marián Grupač. 
In: Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách. - ISSN 1210-1982. - Roč. 24, č. 16-17 
(2014), s. 6. Rec.: Uložená do stromov / Oľga Gluštíková. - Martin: Matica slovenská, 2014. 
 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky...) 
Počet záznamov: 8 
FAI001 46. konferencia slovenských matematikov : 20.-23. november 2014, Jasná pod 
Chopkom / editori: Mariana Marčoková, Mária Kúdelčíková. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská 
univerzita, 2014. - 48 s. - ISBN 978-80-554-0946-7 
 
FAI002 CDDEA 2014 : conference on Differential and difference equations and applications : 
abstracts : Jasná, Slovak Republic, June 23-27, 2014 / edited by: M. Kúdelčíková, J. Diblík, M. 
Růžičková. - 1. vyd. - Žilina : University of Žilina, 2014. - 69 s. - ISBN 978-80-554-0885-9  
 
FAI003 Fenomén moci a sociálne nerovnosti : zborník príspevkov z nultého ročníka 
konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : v Bratislave 13. novembra 
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2013 / editori: Bomba, Lukáš - Kövérová - Smrek, Martin (eds.). - 1. vyd. - Bratislava : 
Univerzita Komenského, 2014. - 274 s. - ISBN 978-80-554-0874-3 
 
FAI004 Chcem spáchať akýsi literárny hriech : z osobných denníkov autora 1935 - 1940 / Ján 
Červeň ; zostavil: Marián Grupač. - 1. vyd. - Martin : Slovenský literárny ústav Matice 
slovenskej, 2014. - 75 s. - ISBN 978-80-971807-0-6 
 
FAI005 In Search of Meaning : current topics in philosophy and religion [Hľadanie zmyslu: 
súčasné otázky vo filozofii a náboženstve] / editors: Martina Pavlíková, Primož Repar, Michal 
Valčo. - 1. vyd. - Ljubljana : KUD Apokalipsa a CERI-SK, 2014. - 325 s. - ISBN 978-961-6894-37-
1 
 
FAI006 Kierkegaard and Existential Turn = Kierkegaard a existenciálny obrat / editors: Roman 
Králik ... [et al.]. - 1. vyd. - Toronto : Kierkegaard Circle & Central European Research Institute 
of Søren Kierkegaard, 2014. - 350 s. - (Acta Kierkegaardiana supplement). - ISBN 978-0-
9878168-3-2  
 
FAI007 Kultúra, religiozita a spoločnosť : skúmanie vzájomných interakcií / editors: Katarína 
Valčová ... [et al.]. - 1. vyd. - Ljubljana : KUD Apokalipsa a CERI-SK, 2014. - 297 s. - ISBN 978-
961-6894-35-7 
 
FAI008 Náboženstvo a spoločnosť : súčasné otázky / zostavovateľ a editor: Katarína Valčová. 
- 1. vyd. - Martin : Biblická škola v spolupráci s KNŠ FHV ŽU v Žiline, 2014. - 211 s. - ISBN 978-
80-971654-3-7 
 
GHG Práce zverejnené na internete 
Počet záznamov: 1 
GHG001 Básnik Marián Grupač hodnotí poéziu Milana hajaša : sympatické slovíčkárenie / 
Marián Grupáč. In: mamtalent.sk [elektronický zdroj] : dáme vám šancu. - Online, [1] s. - 
Popis urobený: 18.9.2014 - Spôsob prístupu: http://www.mamtalent.sk/basnik-marian-
grupac-hodnoti-poeziu-milana-hajasa.phtmlbasnik-marian-grupac-hodnoti-poeziu-milana-
hajasa.phtml?program=1&ma__0__id_b=18187&ma__0__id_kp=6497 4. 
 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 
kategórií 
Počet záznamov: 30 
GII001 Developing communication skills in continuing teacher education / Zdena Kralova. In: 
Re-thinking models of professional learning [elektronický zdroj] : annual international 
conference 28th & 29th November 2014. - [s.l.]: [s.n.], 2014. - On-line, [1] s.   
GII002 7 dotykov s Pavlom Urbanom : „kvalita súčasnej slovenskej poézie klesá“ : rozhovor s 
Pavlom Urbanom / Marián Grupač.  In: Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 
1210-2210. - Roč. 25, č. 03 (2013), s.12-14. 
GII003 Altruizmus / Vladimíra Zemančíková. In: Terminologický výkladový slovník zo sociálnej 
pedagogiky [elektronický zdroj]. - Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013. - ISBN 978-
80-8105-514-0. - CD-ROM, s. 52-53. GII004 Autor je zoči-voči svojej tvorbe bezmocný... : 
rozhovor s Jánom Gavurom / Marián Grupač. In: Dotyky : časopis pre mladú literatúru a 
umenie. - ISSN 1210-2210. - Roč. 25, č. 04 (2013), s. 2-4. 
 
GII005 Báseň je zázrak a tajomstvo : rozhovor s básnikom Jánom Buzzássym / Marián 

http://www.mamtalent.sk/basnik-marian-grupac-hodnoti-poeziu-milana-hajasa.phtmlbasnik-marian-g
http://www.mamtalent.sk/basnik-marian-grupac-hodnoti-poeziu-milana-hajasa.phtmlbasnik-marian-g
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Grupač. In: Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210. - Roč. 25, č. 05 
(2013), s. 2-4. 
GII006 Cerkwie [Cerkvi] / Miloš Dudáš. In: Świat karpackich  wi tiń. - Warszawa: Państwowe 
Muzeum Archeologiczne, 2014. - ISBN 978-83-60099-18-6. - S. 2-3.  
GII007 Criteria for existence of positive solutions to linear differential advenced equations / 
Mária Kúdelčíková. In: CDDEA 2014 - Conference on differential and difference equations 
and applications : abstracts : Jasná, Slovak Republic, June 23-27, 2014. - Žilina: University of 
Žilina, 2014. - ISBN 978-80-554-0885-9. - S. 32.  
GII008 Devalvácia / Vladimíra Zemančíková. In: Terminologický výkladový slovník zo sociálnej 
pedagogiky [elektronický zdroj]. - Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013. - ISBN 978-
80-8105-514-0. - CD-ROM, s. 80.  
GII009 Dnešná zlatá maďarská mládež / Pavol Parenička. In: Slovenské národné noviny. - 
ISSN 0862-8823. - Roč. 29, č. 40 (2014), [1] s.  
GII010 Existence of positive periodic solutions in the population biology models [Existencia 
kladných periodických riešení v populačných biologických modeloch] / Božena Dorociaková, 
Martina Kubjatková, Rudolf Olach. In: CDDEA 2014 - Conference on differential and 
difference equations and applications : abstracts : Jasná, Slovak Republic, June 23-27, 2014. - 
Žilina: University of Žilina, 2014. - ISBN 978-80-554-0885-9. - S. 20. 
GII011 Klient / Vladimíra Zemančíková. In: Terminologický výkladový slovník zo sociálnej 
pedagogiky [elektronický zdroj]. - Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013. - ISBN 978-
80-8105-514-0. - CD-ROM, s. 143-144.  
GII012 Masovokomunikačné prostriedky / Vladimíra Zemančíková. In: Terminologický 
výkladový slovník zo sociálnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - Trnava: Univerzita sv. Cyrila 
a Metoda, 2013. - ISBN 978-80-8105-514-0. - CD-ROM, s. 173-174.  
GII013 Matica je nenahraditeľná ustanovizeň Slovákov : Imrich Sedlák uprostred literárno-
vedného, kultúrno-národného a matičného života [rozhovor] / Pavol Parenička. In: Slovenské 
národné noviny. - ISSN 0862-8823. - Roč. 29, č. 2 (2014), [1] s.  
GII014 Matičiar z rodu najvernejších : vždy usmiaty Peter Vrlík oslavuje okrúhle životné 
jubileum / Pavol Parenička. In: Slovenské národné noviny. - ISSN 0862-8823. - Roč. 29, č. 7 
(2014), [1] s.  
GII015 Misia v Keni - pod povrchom... / Hedviga Tkáčová. In: Evanjelický východ. - ISSN 1335-
1656. - Roč. 5, č. 11 (2014), s. 23-25.  
GII016 Občas získavam pocit, že do futbalu a do literatúry sa už rozumie každý ... : rozhovor s 
Petrom Karpinským / Marián Grupač. In: Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie. - 
ISSN 1210-2210. - Roč. 26, č. 01 (2014), s. 2-4. 
GII017 Obdobie dejín, keď slovenskú mapu kreslili berlínske pastelky / Peter Mulík. In: 
Slovenské národné noviny. - ISSN 0862-8823. - Roč. 29, č. 35 (2014), [2] s. GII018 Oslava 
literárnej tvorby kysuckých autorov / Blanka Králiková. In: Kysuce : nezávislý týždenník 
Kysučanov. - ISSN 1210-1826. - Roč. 23 (54), č. 17 (2013), s. 12.  
GII019 Pomôžu aj dve percentá pre Maticu! / Pavol Parenička. In: Slovenské národné noviny. 
- ISSN 0862-8823. - Roč. 29, č. 8 (2014), [1] s.  
GII020 Princípy výchovy / Vladimíra Zemančíková. In: Terminologický výkladový slovník zo 
sociálnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013. - 
ISBN 978-80-8105-514-0. - CD-ROM, s. 259-261. 
GII021 Rozhovor s básnikom Jánom Tazberíkom : tajomníkom Spolku slovenských 
spisovateľov / Marián Grupač a Boris Brendza. In: Dotyky : časopis pre mladú literatúru a 
umenie. - ISSN 1210-2210. - Roč. 26, č. 05 (2014), s. 3-5. 
 
GII022 Sociálna solidarita / Vladimíra Zemančíková. In: Terminologický výkladový slovník zo 
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sociálnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013. - 
ISBN 978-80-8105-514-0. - CD-ROM, s. 358-360.  
GII023 Sociálne zabezpečenie / Vladimíra Zemančíková. In: Terminologický výkladový slovník 
zo sociálnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013. - 
ISBN 978-80-8105-514-0. - CD-ROM, s. 378-380. 
GII024 Sociálny pedagóg v škole / Vladimíra Zemančíková. In: Terminologický výkladový 
slovník zo sociálnej pedagogiky [elektronický zdroj]. - Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 
2013. - ISBN 978-80-8105-514-0. - CD-ROM, s. 395-396. 
GII025 Som odjakživa tulák, nie chodec... : rozhovor s Petrom Gregorom / Marián Grupač. In: 
Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210. - Roč. 26, č. 02 (2014), s. 
3-4. 
GII026 Svojpomoc / Vladimíra Zemančíková. In: Terminologický výkladový slovník zo sociálnej 
pedagogiky [elektronický zdroj]. - Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013. - ISBN 978-
80-8105-514-0. - CD-ROM, s. 422-423.  
GII027 Vanessa Jóriová: hlavu mám vždy plnú nápadov / Blanka Králiková. In: eKysuce 
[elektronický zdroj]. - 19. apríl (2013), online, [2] s. - Popis urobený: 19.11.2014 - Spôsob 
prístupu: http://www.e-kysuce.sk/index.php/aktuality-e-kysuce-139/14602-vanessa-joriova-
hlavu-mam-vzdy-plnu-napadov. 
GII028 Voda môže byť aj slaná / Pavol Parenička. In: Slovenské národné noviny. - ISSN 0862-
8823. - Roč. 29, č. 46 (2014), [1] s.  
GII029 Vyčasilo sa, koniec nepohody nenastal : čomu čelil štít matičnej pyramídy v 
uplynulom roku 2013 / Pavol Parenička. In: Slovenské národné noviny. - ISSN 0862-8823. - 
Roč. 29, č. 4 (2014), [1] s.  
GII030 Vždy som mala slabosť pre záporné postavy... : rozhovor s Vanessou Jóriovou / 
Marián Grupač. In: Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210. - Roč. 
25, č. 02 (2013), s. 2-4. 
 
 
 
Od roku 2004 vydáva Katedra pedagogických štúdií FHV Žilinskej univerzity vedecký časopis 
ACTA HUMANICA (ISSN 1336-5126), periodicita 1 –2 čísla ročne, ktorý je recenzovaný dvoma 
odbornými recenzentmi. Jeho šéfredaktorkou je doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. 
Vzhľadom na profil katedry a zameranosť jej členov je obsahová stránka predovšetkým 
pedagogická, no keďže základným poslaním časopisu je mať interdisciplinárny charakter, 
predkladá odborné, vedecké články a štúdie z oblasti psychológie, filozofie, etiky, sociológie, 
ekonomiky, ale aj jazykovedy a hudby. Vo väčšej miere ponúka časopis divergentne 
zamerané čísla, pričom neabsentuje ani monotematickosť. Publikované príspevky majú 
nielen domáci pôvod, ale mapujú výsledky mnohých zahraničných akademických 
pracovníkov prevažne z Českej republiky, Poľska, ale aj Litvy a Rakúska. ACTA HUMANICA, 
ako otvorený časopis pre všetkých autorov, je pôdou a výzvou pre vedeckú, odbornú a 
konštruktívnu diskusiu. 
 
Od roku 2010 vychádza časopis Journal of Interdisciplinary Philology (ISSN 1338-0591), 
ktorý vydáva Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Šéfredaktorkou časopisu 
bola v roku 2014 doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD, periodicita 2-krát ročne. Publikované 
príspevky sú najmä z oblasti interdisciplinárnej filológie, jazykovedy a literárnej vedy.  

  

http://www.e-kysuce.sk/index.php/aktuality-e-kysuce-139/14602-vanessa-joriova-hlavu-mam-vzdy-p
http://www.e-kysuce.sk/index.php/aktuality-e-kysuce-139/14602-vanessa-joriova-hlavu-mam-vzdy-p
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5 UMELECKÁ ČINNOSŤ 

 
V rámci umeleckej činnosti FHV je potrebné zdôrazniť hlavne medzinárodné ocenenia 
študentov  v interpretačných súťažiach (spev, klavír, gitara, husle, akordeón, organ): 

 • Ostrava 2014: Zuzana Barochová získala 1. cenu  v 1. kategórii – sólový spev na 
interpretačnej súťaží pedagogických fakúlt ČR a SR v Ostrave.  

• Ostrava 2014: Ivona Greňová získala čestné uznanie v 1. kategórii – sólový spev na 
interpretačnej súťaží pedagogických fakúlt ČR a SR v Ostrave.  

• Ostrava 2014: Lucia Benková získala čestné uznanie v 1. kategórii – hra na ostatné 
nástroje  na interpretačnej súťaží pedagogických fakúlt ČR a SR v Ostrave.  

• Ostrava 2014: Adam Paskuda získal čestné uznanie v 1. kategórii – hra na strunové  
nástroje  na interpretačnej súťaží pedagogických fakúlt ČR a SR v Ostrave. 

 

VÝZNAMNÉ PREMIÉRY  UMELECKÝCH DIEL: 

 Svetová premiéra kompozície „Ad Fontes Aquarum“( doc. MgA. Jan Grossmann): 
prehliadka nových skladieb členov skladatelského spolku Tvůrčí centrum Ostrava (pri 
Asociácii hudobných umelcov a vedcov Praha) Hudební současnost, Ostrava, 18. 11. 
2014, veľký sál Janáčkovho Konzervatória a gymnázia Ostrava, Kubínovo kvarteto. (ČR) 

GRANTY MESTA ŽILINA 2014:  

Projekt Ľudová pieseň – klenotnica národa (MgA. Emília Sadloňová, PhD.) 

Koncert starej hudby  - Musica Testudinis Slovacca (Mgr. Michal Hottmar, PhD.) 

SPEVÁCKY ZBOR OMNIA  

Úspešná reprezentácia ŽUŽ na mnohých súťažiach a festivaloch na Slovensku a v zahraničí . 
V termíne 14.-20.7.2014 účasť na svetovej zborovej olympiáde World Choir Games / Riga 
(Lotyšsko), dve zlaté medaily v kategóriách „Mixed Chamber Choirs“ a „Musica Sacra a 
cappella“.  

 
5.1  PREHĽAD UMELECKEJ ČINNOSTI FHV ZA ROK 2014 
 
 Fakulta humantitných vied je jedinou fakultou Žilinskej univerzity, ktorá má výstupy v oblasti 
umeleckej činnosti, preto je V tab. č. 5.1 uvedený prehľad umeleckej činnosti FHV za rok 2014. 
 
Tab. 5.1 Prehľad umeleckej činnosti FHV za rok 2014 

ID KATEGÓRIA AUTOR 
ŠPECIFIKÁCIA UMELECKÉHO 

VÝSTUPU 
MIESTO 

REALIZÁCIE 
TERMÍN 

EUCA25927 ZZZ Piaček Marek  
Hudobné dielo / Darmstadt 
Acoustic Breakcore pre flautu a 
klavír 

Viedeň 
(Rakúsko) 

30.06.2014 

EUCA25259 ZZY Čierna Pavlína  
Multimédiá, intermédiá, koncept 
/Autorská výstava: (tí) 
Medziostrovania 

Žilina 
15.05.2014- 
15.06.2014 

EUCA23140 ZZY Mihalov Kamil  
Hudobná interpretácia / Klavírny 
recitál Bratislava 22.06.2014 

EUCA25930 ZZY Piaček Marek  
Hudobné dielo / Moderovaný 
koncert pre deti: 2'16" a pol: 
Vesmírna Odysea 

Bratislava 15.11.2014 
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EUCA25394 ZZY Šašinová Dana  
Hudobná interpretácia / Klavírny 
recitál Bratislava 28.09.2014 

EUCA25397 ZZY Šašinová Dana  
Hudobná interpretácia / 
Komorný koncert Žilina 16.10.2014 

EUCA25389 ZZY Šašinová Dana  
Hudobná interpretácia / 
Komorný koncert Bratislava 16.05.2014 

EUCA25393 ZZY Šašinová Dana  
Hudobná interpretácia / 
Komorný koncert Bratislava 28.05.2014 

EUCA25503 ZZX Bažíková Monika  
Hudobná interpretácia / 
Dirigovanie zboru 

Štokholm 
(Švédsko) 

15.08.2014- 
19.08.2014 

EUCA24054 ZZX Šašinová Dana  
Hudobná interpretácia / 
Komorný koncert 

Ostrava 
(Česko) 

16.9. 2014 

EUCA25929 ZZV Piaček Marek  
Hudobné dielo /Scénické 
uvednie opery: 2'16" a pol: 
Vesmírna Odysea 

Žilina 25.07.2014 

EUCA25258 ZYY Čierna Pavlína  
Multimédiá, intermédiá, koncept 
/ Výstava: Odovzdaní zmene Bratislava 

28.03.2014- 
04.05.2014 

EUCA25267 ZYY Čierna Pavlína  

Multimédiá, intermédiá, koncept 
/ Prehliadka: Paradoxa 90. 

Bratislava 

20.09.2014- 
22.10.2014/ 
11.12.2014- 
01.02.2015 

EUCA25563 ZXZ Sadloňová Emília  
Hudobná interpretácia / 
Komorný koncert 

Czestochowa 
(Poľsko) 

26.02.2014 

EUCA25385 ZXZ Šašinová Dana  
Hudobná interpretácia / 
Komorný koncert 

Czestochowa 
(Poľsko) 

26.02.2014 

EUCA25915 ZXY Piaček Marek  
Hudobné dielo / Enem A pre 
sláčikové kvarteto Bratislava 10.12.2014 

EUCA25908 ZXY Piaček Marek  
Hudobné dielo / Enem B pre štyri 
violončelá Bratislava 10.12.2014 

EUCA25911 ZXY Piaček Marek  
Hudobné dielo / Enem Synergia 
pre sláčikové nástroje Bratislava 10.12.2014 

EUCA25484 ZXX Bažíková Monika  
Hudobná interpretácia / 
Dirigovanie zboru 

Riga 
(Lotyšsko) 

14.07.2014- 
20.07.2014 

EUCA24275 ZXX 
Mihalov Kamil / 

HU 

Hudobná interpretácia / 
Hudobno-tanečný projekt 
"Shifts" 

Hasselt 
(Belgicko) 

08.12.2014 

EUCA25925 ZXX Piaček Marek  
Hudobné dielo / Jeseň pre dva 
miešané zbory Brno (Česko) 14.07.2014 

EUCA25492 ZXV Bažíková Monika  
Hudobná interpretácia / 
Dirigovanie zboru Žilina 23.10.2014 

EUCA23307 ZXV Mihalov Kamil  
Hudobná interpretácia / 
Hudobno-tanečný projekt 
"Shifts"  

Bratislava 05.11.2014 

EUCA23308 ZXV Mihalov Kamil  
Hudobná interpretácia / 
Hudobno-tanečný projekt 
"Shifts"  

Žilina 11.10.2014 

EUCA25263 ZVZ Čierna Pavlína  
Multimédiá, intermédiá, koncept 
/ Výstava: On Generation and 
Curruption 

Katowice 
(Poľsko) 

25.04.2014- 
15.06.2014 
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EUCA25253 ZVZ Čierna Pavlína  

Multimédiá, intermédiá, koncept 
/ Collective video production as 
experiment: at least 25 moments 
per second 

Viedeň 
(Rakúsko) 

31.10.2014- 
14. 12. 2014 

EUCA25248 ZVY Čierna Pavlína  
Multimédiá, intermédiá, koncept 
/ Výstava: Zo zbierky GCM Bratislava 

28.02.2014- 
25.05.2014 

EUCA25271 ZVY Čierna Pavlína  

Multimédiá, intermédiá, koncept 
/ Výstava: DVE KRAJINY Obraz 
Slovenska: 19. storočie x 
súčasnosť 

Bratislava 
02.07.2014- 
19.10.2014 

EUCA25274 ZVV Čierna Pavlína  
Multimédiá, intermédiá, koncept 
/ Prehliadka: Videokocka 

Banská 
Štiavnica 

06.08.2014- 
08.08.2014 

EUCA23143 YZV Antolová Silvia  
Dizajn vizuálnej komunikácie / 
Dizajn obálky: Marketingová 
komunikácia vysokých škôl 

Žilina 2014 

EUCA25933 YXY Piaček Marek  
Hudobné dielo / Enem pre 
hoboj, klavír a recitátora 

Banská 
Bystrica 

22.10.2014 

EUCA25286 YXX Čierna Pavlína  
Multimédiá, intermédiá, koncept 
/ Performance: Transitioners 

Dallas 
(Amerika) 

05.11.2014 

EUCA25280 YVX Čierna Pavlína  
Multimédiá, intermédiá, koncept 
/ Prehliadka: Face to Face: Works 
on Paper from Slovakia 

Edmonton 
(Kanada) 

17.06.2014 - 
12.07.2014 

EUCA25482 XZV Bažíková Monika  
Hudobná interpretácia / 
Dirigovanie zboru  Žilina 31.05.2014 

EUCA25276 XYY Čierna Pavlína  
Multimédiá, intermédiá, koncept 
/ Participácia na výstave: Vnímať 
svoje limity...  

Banska 
Bystrica 

10.07.2014- 
06.10.2014 

EUCA25547 XXX Antolová Silvia  

Dizajn vizuálnej komunikácie / 
Dizajn obálky: In Search of 
Meaning: Current Topics in 
Philosophy and Religion 

Žilina 2014 

EUCA25543 XXX Antolová Silvia  
Dizajn vizuálnej komunikácie / 
Dizajn obálky: Persona y 
sociedad/Person and Society 

Žilina 2014 

EUCA24468 XXV Antolová Silvia  
Dizajn vizuálnej komunikácie / 
Dizajn obálky: ACTA HUMANICA 
1/2014 

Žilina 2014 

EUCA23144 XXV Antolová Silvia  

Dizajn vizuálnej komunikácie / 
Dizajn obálky: Misia českých 
učiteľov na Slovensku v rokoch 
1918 - 1939 

Žilina 2014 

EUCA23142 XXV Antolová Silvia  
Dizajn vizuálnej komunikácie / 
Dizajn obálky: Kultúra religiozita 
a spoločnosť 

Žilina 2014 

EUCA23141 XXV Antolová Silvia  

Dizajn vizuálnej komunikácie / 
Dizajn obálky: Kresťanské služby 
Božie v slovenskom kultúrnom 
kontexte: vývoj a perspektívy 
evanjelických služieb Božích na 
Slovensku 

Žilina 2014 

EUCA25488 XXV Bažíková Monika  
Hudobná interpretácia / 
Dirigovanie zboru  Žilina 04.09.2014 
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6 ZAHRANIČNÉ VZŤAHY 
 

V oblasti medzinárodnej spolupráce Fakulta humanitných vied ŽUŽ spolupracovala v roku 
2014  so zahraničnými inštitúciami vo vedeckovýskumnej, umeleckej a vzdelávacej oblasti. 
Zmienená  medzinárodná spolupráca bola realizovaná na základe bilaterálnych dohôd v rámci 
programu ErasmusPlus, prostredníctvom tzv. priamych dohôd, na základe ďalších programov, 
grantových schém podporujúcich zahraničné aktivity v oblasti vysokoškolského vzdelávania 
a na základe individuálnej účasti vedeckých a vedeckopedagogických pracovníkov FHV ŽU 
v Žiline v medzinárodných vedeckých, umeleckých, odborných organizáciách, združeniach, 
výboroch, radách a podobne. V oblasti zahraničnej spolupráce na FHV ŽU v Žiline bol 
sledovaný predovšetkým stav nasledujúcich ukazovateľov: 

 bilaterálne zmluvy, 

 vyslaní vedeckopedagogickí pracovníci, 

 vyslaní administratívni pracovníci, 

 prijatí zahraniční hostia, 

 prijatí zahraniční  študenti, 

 prijatí administratívni pracovníci, 

 vyslaní študenti – študijné pobyty ErasmusPlus, 

 vyslaní študenti – praktické stáže ErasmusPlus 
 
V roku 2014 mala FHV ŽU v Žiline uzatvorené bilaterálne dohody s krajinami :   

 Slezská univerzita v Opavě, ČR, 

 Brno University of Technology, ČR, 

 Univerzita Palackého v Olomouci, ČR,  

 Západočeská univerzita v Plzni, ČR, 

 Janáčkova akademie múzických umění v Brně, ČR, 

 Karlova Univerzita v Prahe, ČR, 

 Tomas Bata University in Zlin, ČR, 

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ČR, 

 Ostravská univerzita v Ostravě, ČR, 

 Metropolitní univerzita v Prahe, Česká Republika, 

 Uniwersytet w Bilaymstoku, PL, 

 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny in Siedlce, PL, 

 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, PL, 

 Uniwersytet pedagogiczny im. Ken w Krakowie, PL, 

 Uniwersytet Opolski, PL,  

 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, PL, 

 Państwowa Wyzsza Szkoła Zawodowa we Włocławku, PL, 

 Poznan university of technology, PL, 

 Uniwersytet Lodzki, PL, 

 Protestant Christelijke Hogeschool Marnix academie, Holandsko, 

 Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems, Rakúsko, 

 University of Patras, Grécko,  

 Instituto Superior Da MAIA (ISMAI), Portugalsko, 

 Universita degli studi di Torino, Taliansko, 

 Universita degli studi di Genova, Taliansko, 

 Eszterházy Károly Foiskola, Eger, Maďarsko, 
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 Universidad de Granada, Španielsko, 

 University of Karabük, Turecko, 

 University of Kafkas, Kars, Turecko, 

 University of Tartu, Estónsko, 

 University of Telemark, Porsgrunn, Nórsko, 

 Hochschule Mittweida, Mittweida, Nemecko, 

 Fachhochschule Dusseldorf- University of Applied Sciences, Nemecko, 

 Universidad CEU-Cardenal Herrera, Španielsko 

 University of Zadar, Chorvátsko, 

 University of Split, Chorvátsko, 

 Lithuanian University of Educational Sciences, Litva, 
 
Oddelenie zahraničných vzťahov pracovalo na podpísaní nových bilaterálnych dohôd 
s univerzitami: 

 Seinajoki University of Aplied Sciences, Fínsko, 

 Constantin Brancuse University of Targu-Jiu, Rumunsko, 

 Klaipeda university, Litva, 

 University of Bergamo, Taliansko, 

 University of Potsdam, Nemecko, 

 University of Cologne, Nemecko, 

 University of Jaén, Španielsko,  

 University of Pardubice, ČR, 
 
V súčasnosti má FHV ŽU rozpracované Bilaterálne dohody s:  

 European university Cyprus, Cyprus 

 Universidad Nova de Lisboa, Portugalsko  

 Birmingham City University, UK 

 University of Cyprus, Cyprus 
 
V oblasti ďalšej transatlantickej spolupráce Fakulta humanitných vied ŽUŽ pokračovala 
v rozvíjaní  kooperácie s inštitúciami zo Spojených štátov amerických, a to najmä:  

 Globe University, Minnessota, USA (od roku 2009), 

 Concordia University Chicago, USA (od roku 2009), 

 Society of Arts and Sciences, USA (od roku 2011), 

 Robert Morris University, USA, 

 Valparaiso University, Indiana, USA, 

 Roanoke College, Virginia, USA. 
 
Pedagogické, študentské a administratívne mobility v rámci programu ErasmusPlus 
V rámci uzatvorených bilaterálnych dohôd programu ErasmusPlus bolo v  roku 2014 vyslaných 
14 pedagógov na zahraničné partnerské univerzity. Pedagógovia navštívili univerzity 
v krajinách: ČR, Poľsko, Taliansko, Grécko a Španielsko. Boli uskutočnené 2 administratívne 
mobility do krajín ČR a Portugalsko. 27 študentov absolvovalo študijný pobyt na univerzitách v 
Španielsku, Českej republike, Grécku, Portugalsku, Turecku a Poľsku. Traja študenti požiadali 
o predĺženie pobytu na letný semester ak. roka 2014/2015 a to v krajinách Portugalsko, Poľsko 
a Turecko. 
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V rámci praktických stáží programu ErasmusPlus v roku 2014 vycestovalo 19 študentov, 
(z toho 4 študentky na absolventskú stáž). Stáže sa uskutočnili vo firmách: 

 Národní Muzeum Praha, Česká republika (1 - absolventská stáž), 

 Palatinum, s.r.o. Praha, Česká republika (2), 

 International Relations Office, Kirchliche Pädägogische Hochschule Wien/Krems, 
Rakúsko (2, z toho 1 - absolventská stáž), 

 International Relations Office, Faculty of Information Technology of Brno University of 
Technology, Česká republika (3, z toho 1 – absolventská stáž) 

 Step electric, s.r.o., Brno , Česká republika (2), 

 Heritage Malta, Malta (1), 

 Základní škola Campus, Praha, Česká republika (2) 

 International School of Eindhoven, Holandsko (1), 

 DeGipsfabierk in Netherlands, Holandsko (1- absolventská stáž) 

 International Protestant Church Zurich, Švajčiarsko (1) 

 Unikum solution, s.ro. Praha, Česká republika (3) 
 
Prijatí ErasmusPlus študenti a učitelia 
 V roku 2014 prijala FHV ŽU v rámci programu ErasmusPlus 18 zahraničných hostí z ČR, 
Turecka, Poľska a Rakúska a 12 študentov z krajín: Česká republika, Fínsko, Španielsko 
a Turecko. V roku 2014 bola tiež FHV ŽU zapojená do programu iBrasil, Erasmus Mundus a na 
základe tejto spolupráce prvýkrát prijala jedného študenta z Brazílie, konkrétne z univerzity: 
Universidade Federal do Tocantins, Brasil na 10 mesačné štúdium.  Od roku 2015 plánuje FHV 
ŽU rozšíriť ponuku predmetov v anglickom jazyku, vďaka čomu očakáva zvýšený počet 
zahraničných študentov. 
 
Programy a projekty v oblasti medzinárodnej spolupráce 
Okrem individuálnej participácie vedeckopedagogických zamestnancov FHV ŽU v Žiline na 
práci v medzinárodných projektoch bola Fakulta humanitných vied v roku 2014 zapojená do 
nasledujúcich medzinárodných projektov: 

1. Projekt  výskumnej  spolupráce pracovníkov FHV  ŽU v Žiline, Prešovskej univerzity 
v Prešove a Roanoke College, Center for Religion and Society, USA pod názvom: 
„Søren Kierkegaard’s Legacy for a Continuing Conversation between Religion, 
Philosophy, and Society in the Czech and Slovak Context [Posolstvo Sørena 
Kierkegaarda pre pokračujúci dialóg medzi náboženstvom, filozofiou a spoločnosťou 
v Českom a Slovenskom kontexte]“, na ktorom okrem Center for Religion and Society, 
Roanoke College, Virginia, USA spolupracujeme aj s Filozofickou fakultou Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre. 

Doba riešenia projektu: máj 2013 – december 2015 (projekt bol predĺžený) 
Vedúci projektu za Fakultu humanitných vied ŽU v Žiline: doc. Mgr. Michal Valčo, PhD. Vedúci 
projektu za Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: Doc. ThDr. PaedDr. 
Roman Králik, PhD. 
 

2. Medzinárodný vedecko-výskumný projekt: „The current challenges and perspectives of 
confirmation education in the Lutheran churches in Slovakia and the USA“ – projekt 
riešený v spolupráci s Concordia University, Wisconsin, USA. Vedúci projektu za FHV – 
RNDr. Adrian Kacian, PhD. 

3. V rámci Horizont2020 grantovej schémy sa katedra prostredníctvom doc. Valča 
zapojila do projektu: COST Action IS1310 s názvom ‘Reassembling the Republic of 
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Letters, 1500-1800: A Digital Framework for Multi-Lateral Collaboration on Europe’s 
Intellectual History’. 

Hlavná riešiteľská inštitúcia: University of Oxford 
Vedúci projektu za FHV – prof. Dušan Katuščák, riešiteľ a zástupca vedúceho za FHV – doc. 
Michal Valčo 
 
 
Zahraničné pracovné cesty 
V roku 2014 sa uskutočnilo 44 zahraničných pracovných ciest.  Zamestnanci FHV ŽU 
uskutočnili spomínané pracovné cesty v rámci rôznych medzinárodných konferencií, 
seminárov, workshopov a kolokvií, zúčastnili sa rokovaní, vyžiadaných prednášok a ciest s 
cieľom podpory zahraničnej spolupráce. Cieľovými krajinami zmienených služobných ciest boli 
ČR, Španielsko, Portugalsko, Poľsko, Taliansko, Grécko, Slovinsko, Maďarsko a Ruská federácia.  
 
Prijatie zahraničných hostí 
Za rok 2014 FHV eviduje 27 zahraničných hostí, z toho 18 prijatých v rámci programu 
ErasmusPlus a ďalších hostí v rámci vedeckej spolupráce, workshopov, diregentskej súťaže 
a prednášok: ČR /2/, Ukrajina /1/, Poľsko /1/, UK /1/, Francúzsko /1/, USA /2/.  
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7 ROZVOJOVÉ ZÁMERY KATEDIER FHV ŽUŽ 
 
KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 

  
Vzdelávacia činnosť  

 Pokračovať v zabezpečovaní vysokoškolského štúdia v existujúcich programoch 
bakalárskeho a magisterského stupňa;  v zabezpečovaní rigorózneho štúdia. V novej 
akreditácii zabezpečiť výučbu aj externej formy štúdia v bakalárskom aj magisterskom 
stupni štúdia (učiteľstvo akademických, umelecko-výchovných a výchovných 
predmetov) 

 Pokračovať v zabezpečovaní výučby anglického jazyka v rámci iných študijných 
programov (mediamatika a kultúrne dedičstvo – denné a externé štúdium, sociálna 
pedagogika – externé štúdium). 

 Pokračovať v zabezpečovaní výučby rozširujúceho štúdia anglického jazyka a literatúry. 
 

Vedecko -výskumná činnosť  

 Pokračovať vo výskumných aktivitách v týchto oblastiach: výskum proceduralizácie 
explicitných jazykových vedomostí; výskum efektívnosti najnovších metód vyučovania 
CJ;  komparatívna lingvistická analýza; komparatívna terminologická a translatologická 
analýza; analýza moderného a postmoderného anglofónneho literárneho priestoru; 
lingvistická analýza politického diskurzu; lingvistická analýza americkej angličtiny; 
americký literárny a kultúrny priestor - prepojenie historických, kultúrnych a ideových 
základov so zameraním na pôvodnú americkú filozofiu; komparácia európskeho a 
amerického myslenia - kultúra, filozofia, organizácia spoločnosti; reflexia anglofónneho 
kultúrno-historického priestoru.  

 Rozvoj výskumných aktivít v oblasti tvorby moderných učebných materiálov  výsledkov 
výskumu; zvyšovanie a meranie kvality vysokoškolského vzdelávania; translatologická 
analýza filozofických textov. 

 Interdisciplinárny výskum zameraný na filozofiu jazyka. 
  
Medzinárodná spolupráca  

 Pokračovať v spolupráci s  s Oxford University Press, Veľká Británia, Univerzita 
Palackého v Olomouci, ČR; Ostravská univerzita v Ostrave, ČR; Národná univerzita 
v Užhorode, Ukrajina; SVU - Czechoslovak Society of Arts and Sciences, USA; Ottawa 
University, Canada; Nova Southeastern University, Florida 

  
KATEDRA HUDBY  
 

Vzdelávacia činnosť 
 
prof. PhDr. Boris Banáry, CSc  

 Garant  Ústavu histórie a hudobnej históriografie  

 Garant študijného programu učiteľstvo hudobného umenia (Bc. Mgr.) 

 Garant študijného programu učiteľstvo hudobného umenia – rigorózne pokračovanie 
 
doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD. 

 Garant študijného programu učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii (Bc. Mgr.) 
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Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD.  

 Vedúci oddelenie pre klavírne umenie a interpretáciu. 
 

Vedecká a výskumná činnosť  
 

prof. PhDr. Boris Banáry, CSc.  

 výskum slovacík v archíve hudobných rukopisov Slovenskej národnej knižnici, Martin 
 

Doc. PhDr. Belicova Renata, PhD.:  

 analýza a interpretácia hudobnej postmoderny s dôrazom na hodnotové aspekty žánru 
a štýlu, súčasné techniky pastišu a ich diferentné interpretácie literárnou a hudobnou 
vedou na Slovensku, výzvy archeoakustiky a archeomuzikológie pre súčasnú hudobnú 
vedu 
 

Mgr. Michal Hottmar, PhD. 

 spočíva vo výskume pamiatok lutnovej a inštrumentálnej hudby v 16. a 18. storočí na 
území Slovenska, čoho výsledkom sú rekonštrukcie skladieb a odborné štúdie tohto 
charakteru publikované v domácich a medzinárodných časopisoch a zborníkoch. 

 
MgA. Emília Sadloňová, PhD. 

 výskum spočíva v mapovaní činnosti výrazných osobností Slovenskej speváckej školy. 
 
MgA. Emília Sadloňová, PhD.  

 spolupráca so skladateľom Pavlom Krškom, výsledkom čoho sú publikované úpravy 
ľudových piesní pre mužské hlasy tenor, barytón a bas. 

 
PaedDr. Antónia Ťahún-Mendelová, PhD.  

 získaný projekt na Ministerstve školstva – Experimentálne overovanie učebných plánov 
a učebných osnov nového hudobno-dramatického odboru na základných umeleckých 
školách na Slovensku so začiatkom 01.09.2013 a ukončením v roku 2017. FHV ŽU 
v Žiline je garantom, poverená garanciou, spoluautorka projektu, vedenie výskumu. 
Ďalší predmet vedecko-výskumnej činnosti – inovácie v hudobnej didaktike 
a regionálna hudobná kultúra s dôrazom na organizovanie seminárov s touto 
tematikou. 

 

KATEDRA MATEMATIKY  
 

 Vzdelávacia činnosť  

 Pre skvalitnenie vzdelávacej činnosti je potrebné v prvom rade naďalej zvyšovať 
kvalifikačnú štruktúru pracovníkov katedry, a to najmä úspešnými habilitačnými 
a inauguračnými konaniami tých pedagogických pracovníkov, ktorí  dosahujú veľmi 
dobré výsledky vo vedeckovýskumnej činnosti. 

  Snahou katedry je nielen udržanie si všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia, 
ale i zatraktívnenie ponuky študijných programov v študijnom odbore Aplikovaná 
matematika ako aj Učiteľstvo matematiky, kde katedra plánuje vplývať na vedenie 
fakulty, aby sa žiadalo o akreditáciu Učiteľstva matematiky v kombinácii 
s prírodovednými predmetmi.  
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 Bude potrebné zlepšiť informovanosť verejnosti o možnostiach štúdia matematiky na 
Žilinskej univerzite a prezentovať jeho prednosti a výhody ako aj možnosti uplatnenia 
sa absolventov. Dvaja členovia katedry budú pracovať s talentovanou, matematicky 
nadanou mládežou prostredníctvom Krajského výboru Matematickej olympiády, čo by 
k takejto informovanosti malo prispieť. 

 Okrem toho naďalej spolupracovať s fakultami SvF a FŠI, zabezpečovať výučbu 
matematiky a deskriptívnej geometrie, resp. inžinierskej geometrie na všetkých 3 
stupňoch štúdia. Túto spoluprácu sa snažiť rozšíriť o zabezpečenie výučby na iných 
fakultách resp. na Ústave súdneho inžinierstva. Snahou je aj zapojiť sa do výučby 
v cudzích jazykoch vo svojich študijných programoch ako aj v študijných programoch 
iných fakúlt Žilinskej univerzity. 
 

Vedecko – výskumná činnosť  

 Zameraná predovšetkým na základný výskum v oblastiach, ktoré sa na katedre tradične 
rozvíjajú. Preto sa katedra bude snažiť i naďalej udržať si projekty KEGA  v týchto 
matematických oblastiach, ale aj získať finančnú podporu na aspoň jeden projekt 
VEGA, aspoň jeden projekt  APVV a na aspoň jeden medzinárodný vedecký projekt 

  Členovia katedry sa budú usilovať publikovať svoje vedecko-výskumné výsledky najmä 
v renomovaných indexovaných časopisoch s impakt faktorom vyšším alebo rovným 
hodnote 0,5. Vedecký výskum bude podporovaný organizovaním vedeckých seminárov 
a dvoch vedeckých konferencií. 
 

Medzinárodná spolupráca  

 Upevniť a rozšíriť spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami v zahraničí v rámci programu 
Erasmus, ako aj prostredníctvom iných študijných pobytov členov katedry v zahraničí, 
prijatím zahraničných hostí a aktívnou účasťou na zahraničných konferenciách. 

 
KATEDRA MEDIAMATIKY A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA  
   
Vzdelávacia činnosť 

 V rámci komplexnej akreditácie preukázať a obhájiť oprávnenosť získaných oprávnení 
vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. 

 Vytvoriť podmienky pre získanie možnosti konať habilitačné konania v odbore 
knižnično-informačné štúdiá. 

 Naďalej aktívne spolupracovať so Slovenskou filharmóniou a Slovenskou národnou 
knižnicou na zabezpečovaní výučby v priestorovo-technickom, ako aj personálnom 
smere v oblasti kultúrneho dedičstva so zreteľom na získavanie praktických zručností 
študentov v reálnom prostredí praxe, a zároveň vytvárať podmienky pre obdobnú 
spoluprácu s ďalšími inštitúciami. 

 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 Socrates/Erasmus.  

 Rozvíjať spoluprácu s praxou  
o v oblasti aplikovanej vedy a výskumu,  
o pri riešení projektov,  
o pri zadávaní tém záverečných prác študentov,  
o pri realizácii odbornej praxe, 
o vyvíjať aktivity smerom k vytváraniu možnosti realizovania odborných stáží 
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študentov. 

 Zabezpečiť rozvoj jazykových kompetencií študentov i pedagógov; definovať zvyšovanie 
úrovne jazykových kompetencií ako nutnú podmienku úspešnosti a ďalšieho uplatnenia 
v odbore.  

 Uplatňovať princípy riadenia kvality ako prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu. 

 Ďalej rozvíjať vysokú úroveň internej komunikácie reprezentovanú využívaním Google 
aplikácií a moderného webového a sieťového prostredia. 

 Neustále reflektovať vývoj a potreby praxe do inovácií v obsahu študijného programu. 

 Aktívne zabezpečovať komunikáciu s obcou absolventov ako výrazným prvkom na 
získavanie spätnej väzby pre potreby zvyšovania kvality vzdelávania. 

 Vytvoriť a efektívne využívať digitálny informačný priestor ako prirodzenú súčasť 
vzdelávacieho procesu. 

 Využívať v plnej miere digitálne technológie a efektívne vyučovacie metódy s dôrazom 
na komplexný rozvoj osobnosti študenta a jeho uplatniteľnosť v prostredí globálneho 
trhu práce. 
 

 Vedecko-výskumná činnosť 

 Zvyšovať kvalitu vedeckovýskumnej činnosti a posilňovať zviazanosť výskumu 
a vzdelávacieho procesu; vytvárať podmienky na intenzívnejšie prepojenie teoretického 
bádania a implementácie jeho výsledkov vo vzdelávacom procese prostredníctvom 
moderných didaktických metód a technológií vzdelávania, rešpektujúc špecifickosť   
jednotlivých odborov, ale aj ich vnútorné prepojenia. 

 Rozvíjať originálne, tvorivé bádanie; rozvíjať konkurencieschopnosť katedry v 
národnom a medzinárodnom vedeckovýskumnom priestore. 

 Usilovať sa o dosiahnutie stavu, aby vedeckovýskumná činnosť a vzdelávací proces boli 
v permanentnom ekvivalentnom vzťahu, ktorý by garantoval kvalitu a originalitu 
vzdelávacej činnosti. 

 Vytvárať podmienky na kvalifikačný rast a aktívne zabezpečovať kvalifikačné postupy 
členov katedry a podporovať ich činnosť v rámci členstva v odborných komisiách, 
radách, odborných a kultúrnych inštitúciách.  

 Podporovať študentskú vedeckú a umeleckú činnosť. 

 Vytvárať podmienky na intenzívnejší prienik odborných, vedeckých pracovníkov 
a doktorandov do celoslovenských a zahraničných riešiteľských tímov orientovaných na 
praktické výstupy výskumnej práce.   

 Etablovať Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania 
kultúrneho a vedeckého dedičstva „Pamäť Slovenska“ s medzinárodne uznávaným 
základným výskumom. 

 Pokračovať v riešení a podávaní projektov zameraných na ďalší rozvoj Centra 
excelentnosti „Pamäť Slovenska“ a na inováciu jeho existujúcej infraštruktúry 
a softvérových riešení. 

 Podporovať všetky aktivity zamestnancov smerom k tvorbe projektov, grantov a iných 
doplnkových činností, s dôrazom  na ich priaznivý vplyv na ekonomickú situáciu katedry 
a úroveň jej materiálno-technického vybavenia. 

 Budovať efektívnu a funkčnú štruktúru katedry s akcentom na vysokú kvalitu procesov. 
 
Medzinárodná spolupráca  

 Zachovať a rozvíjať všetky doteraz existujúce programy spolupráce a vytvárať 
podmienky pre rozvoj ďalšej medzinárodnej spolupráce. 
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 Zabezpečovať, vytvárať podmienky a podporovať krátkodobé (aj recipročné) 
prednáškové, študijné a vedeckovýskumné pobyty. 

 Rozvíjať medzinárodnú spoluprácu na úrovni oddelení katedry a spolupracujúcich 
pracovísk v pedagogickej a vedeckovýskumnej oblasti. 

 Podporovať aktívnu účasť členov katedry a doktorandov na medzinárodných vedeckých 
podujatiach. 

 Pozývať zahraničných odborníkov na prednáškové pobyty a stáže. 

 Rozširovať a upevňovať súčasné aj budúce členstvo v medzinárodných vedeckých 
organizáciách.  

 Organizovať medzinárodnú spoluprácu s využívaním moderných informačných 
technológií a prostredí a budovaním kolaboratórií.  

 Vytvárať podmienky a publikovať možnosti katedry (fakulty) prijímať zahraničných 
študentov.  

 V oblasti propagácie: budovať pozitívny imidž katedry. 

 Budovať pocit spolupatričnosti v rámci katedry a vštepovať absolventom katedry 
„stavovskú hrdosť“,  

 Prezentovať študijné programy zabezpečované katedrou na študentských veľtrhoch 
v rámci SR i v zahraničí. 

 Činnosť katedry pravidelne prezentovať v regionálnych médiách. 

 Propagovať študentskú vedeckú a umeleckú činnosť. 

 Organizovať v rámci katedry v spolupráci so študentskou obcou rôzne kultúrno-
spoločenské akcie a budovať ich „tradíciu“. 

 V personálnej oblasti vytvoriť efektívny motivačný systém a sledovať jeho výsledky v 
praxi. 

 Vytvárať  podmienky pre profesijný a kvalifikačný rast zamestnancov katedry. 
 
KATEDRA NÁBOŽENSKÝCH ŠTÚDIÍ  
   
Vzdelávacia činnosť  

 Posilnenia existujúcich študijných programov hlavne v oblasti zvýšenia počtu študentov 
a zefektívnenia vzdelávania presunutím študijného programu MPDM do Žilina. 
Vzdelávacie priestory v Biblickej škole v Martine sú uvoľnené pre zahraničných 
študentov, ktorí perspektívne nastúpia do anglickej verzie programu. Vzdelávanie 
študentov v tejto anglickej verzii študijného programu MPDM je hlavnou prioritou pre 
rok 2014/15.  

 Preskúmať možnosti otvorenia nového študijného programu v odbore religionistika. 
Pracovný názov programu: Inter-cultural and inter-religious competences and 
facilitation. Je plán otvoriť program v anglickom vyučovacom jazyku. Bakalársky 
program MPDM bol do novej akreditácie predložený v št. odbore sociálna pedagogika – 
vychovávateľstvo. 
 

Vedecko-výskumná činnosť 

 Okrem riešenia existujúcich zahraničných projektov je plán v roku 2015 získať podporu 
z grantovej schémy Erazmus+, v rámci programu: Jean Monnet Chair. 

 Publikovanie vo svetovom jazyku (primárne v zahraničí) 

 Za prioritnú bude považovaná snaha materializovať kontakty s partnerskými 
organizáciami hlavne v oblasti výmeny študentov, pedagógov. 
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KATEDRA PEDAGOGICKÝCH ŠTÚDIÍ  
  
Vzdelávacia činnosť 

 Vytváranie podmienok univerzalizácie štúdia založenom na efektívnej synergii fakúlt, 
podporujúcom kvalitu, nové formy a obsah edukácie. 

 Realizácia edukácie v súlade s európskou hodnotovou paradigmou s dôrazom na rozvoj 
osobnosti v jeho integrite. 

 Príprava a zameranie študijných programov je založená na prepojení edukačnej teórie 
a praxe, vychádza z potrieb, požiadaviek spoločnosti, pričom reaguje na kompatibilitu 
a flexibilitu absolventov na domácom i medzinárodnom trhu práce. 

 Aplikácia nových poznatkov a trendov v pedagogike a interdisciplinárny prístup. 

 Podpora štúdia s využitím informačno-komunikačných technológií. 

 Otvorenie KPŠ zahraničným študentom a recipročne podporovanie medzinárodných 
mobilít domácich študentov. 

 Svoje pôsobenie rozšíriť aj o magisterský stupeň v odbore Sociálna pedagogika. Okrem 
toho  pracovisko plánuje rozšíriť diapazón svojej pôsobnosti o nové možnosti štúdia 
v odboroch, ktorých výučbu môže garantovať vzhľadom na personálne zloženie 
katedry. 

  
Vedecko-výskumná činnosť 

 Usilovať sa o získanie grantových projektov, jednak v oblasti Európskych sociálnych 
fondov, ale hlavne sa sústrediť na projekty VEGA a KEGA.  

 Katedra plánuje zvýšiť vedeckosť časopisu Acta humanica, prekonať regionalizmus tak, 
aby sa ako vedecký časopis etabloval v širšej vedeckej verejnosti na Slovensku 
a v zahraničí.    

 Podieľať sa na inovácii a internacionalizácii vzdelávania ako nástroja zvýšenia kvality 
Žilinskej univerzity v Žiline v európskom vzdelávacom priestore: príprava študijných 
materiálov a pilotná implementácia novej koncepcie ich tvorby, 

 Zvýšiť jazykové kompetencie pedagógov,  

 Zlepšiť spôsobilosti v oblasti  IKT a ich implementácie do vzdelávacieho procesu,  

 Prehĺbiť spoluprácu v oblasti medzinárodných výskumov (katedra pedagogických štúdií 
spolupracuje s katedrami pedagogiky v Českej, Slovenskej a Poľskej republike, 
s ktorými sa podieľa aj na výskume, ktorý sa orientuje na celú oblasť humanitných 
vied), 

 Rozšíriť spoluprácu v oblasti Sociálnej pedagogiky a Výchovy k občianstvu v domácom 
i medzinárodnom priestore. 
 

Medzinárodná spolupráca  

 Pracovisko v dlhodobom zámere rozširuje oblasť výskumnej spolupráce na pracoviská, 
a to Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra pedagogiky 1. 
stupňa v Ústí nad Labem v Českej republike, Uniwersytet Opolski, Wydział Hiostoryczno 
– pedagogiczny v Poľsku, Univerzita de Granada v Španielsku a s ďalšími pracoviskami 
orientovanými na sociálnu pedagogiku, sociálnu prácu a učiteľstvo na Slovensku. 

  Cieľom je výmena skúseností pedagógov a študentov, spracovanie medzinárodných 
porovnávacích štúdií a projektov. 

 


