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Návrh 

inauguračnej komisie  podľa čl. 20, ods. 2 (Vnútorný predpis č. 7/2014 UK v Bratislave) 

na vymenovanie za profesora uchádzača  p. doc. PaedDr. Dušana Kostruba, PhD., 

v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, špecializácia predškolská a elementárna 

pedagogika 

 

Inauguračná komisia v zložení: 

 

1. prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. – Univerzita Komenského v Bratislave, 

Pedagogická fakulta,   

2. prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

            Pedagogická fakulta, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky 

3. prof. PhDr. Ľudmila Belásová, PhD. – Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická 

fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie 

4. prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická 

fakulta, Katedra pedagogiky 

 

preskúmala predložené doklady k vymenúvaciemu konaniu pána doc. PaedDr. Dušana 

Kostruba, PhD. a konštatovala, že uchádzač spĺňa požiadavky určené vyhláškou Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. Ďalej spĺňa 

požiadavky v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Kritérií Vedeckej 

rady UK Pedagogickej fakulty v Bratislave na vymenovanie za profesora. 

 

Stanovisko inauguračnej komisie bolo vypracované na základe nasledujúcich podkladov: 

• žiadosť o vymenovanie za profesora 

• profesionálny životopis 

• osvedčené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní 

• potvrdenie o praxi 

• zoznam publikačnej činnosti 

• charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov 

• prehľad o pedagogickej a vzdelávacej činnosti uchádzača o konanie na vymenovanie 

za docenta. 

 

Oponentské posudky vypracovali: 

- prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. – Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická 

fakulta, 

- prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická 

fakulta, Česká republika, 

- prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. – Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 

Pedagogická fakulta, Česká republika. 



Zhodnotenie úrovne plnenia požadovaných kritérií - pedagogickej, vedeckej a 

publikačnej činnosti uchádzača, ako aj občianskych a morálnych vlastností uchádzača 

- Členovia inauguračnej komisie zhodnotili úroveň pedagogickej, vedeckej a publikačnej 

činnosti uchádzača, ako aj jeho občianske a morálne vlastnosti. 

- Menovaný pôsobí na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky na Univerzite 

Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulte. 

- Počas svojej praxe pracoval ako zodpovedný riešiteľ na dvoch projektoch: KEGA, 

ktorého výsledkom boli 2 monografie a 3 vedecké štúdie evidované v WoS. 

Zodpovedným riešiteľom bol aj medzinárodného projektu:  Multimédiá vo výučbe 

sekundárneho, primárneho a preprimárneho vzdelávania. Išlo o vzdelávacie programy 

pre Slovákov žijúcich v zahraničí s podporou MŠVVaŠ SR a Ministarstva  Prosvete 

Republika Srbija.  

- Bohatá publikačná činnosť rešpektujúca vedeckú etiku a preukázateľný  citačný ohlas, 

z ktorého je zrejmé, že inaugurant je známou a uznávanou osobnosťou tak v 

slovenskom, ako aj zahraničnom kontexte. Rovnako garantovanie študijných 

programov a posudzovateľská činnosť sú dôkazom jeho odborných a morálnych kvalít. 

- Pedagogická činnosť, vedecký výskum a vedecká škola doc. PaedDr. D. Kostruba, PhD. 

sú prínosom pre rozvoj odboru, v ktorom sa inauguruje.   

- Členovia inauguračnej komisie konštatujú, že uchádzač doc. PaedDr. Dušan Kostrub, 

PhD. sa zaslúžil o rozvoj odboru Učiteľstvo a pedagogické vedy, špecializácia 

predškolská a elementárna pedagogika.  

- Jeho vedecká škola, pedagogická činnosť i odborný rast plne korešpondujú 

s požiadavkami pre inauguračné konanie, čím  spĺňa všetky požadované kritériá na 

vymenovanie za profesora. Menovaný vždy koná seriózne, čestne a s ochotou pomôcť.  

 

Odborné posúdenie úrovne inauguračnej prednášky  

- Inauguračnou prednáškou „Učiteľ predprimárneho a primárneho vzdelávania ako 

výskumník“  uchádzač preukázal  svoju pedagogickú spôsobilosť. V  priebehu obhajoby 

prítomných oboznámil s jej prínosom pre odbor PEP, vyjadril pohľad na súčasný stav 

odboru a jeho perspektívy. Odborné posudky oponentov sú kladné. 

- Uchádzač následne odpovedal na pripomienky a konštatovania, ktoré boli 

v oponentských posudkoch. Oponenti  vyjadrili spokojnosť s jeho odpoveďami. 

Rovnako zodpovedal na otázky, ktoré predložili členovia Vedeckej rady PdF UK 

v rozprave.  

-  Žiadne ďalšie posudky, ani pripomienky k inauguračnému konaniu neboli doručené.  

 

Odporúčanie schváliť/neschváliť návrh na vymenovanie za profesora v danom odbore 

- Inauguračná komisia na základe pripojených dokladov, oponentských posudkov,  

odborného posúdenia inauguračnej prednášky  a následnej rozpravy dospela v tajnom 

hlasovaní k jednomyseľnému stanovisku, že pán doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. 

spĺňa všetky odborné, pedagogické a morálne kritériá a  navrhuje jeho 

vymenovanie za  profesora, v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, špecializácia 

predškolská a elementárna pedagogika. 

 

 

Bratislava 6.11.2020 

 

 

prof. PhDr. Mária  Kožuchová, CSc.   .......................................................... 

predsedníčka inauguračnej komisie 



 

 

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, PhD.  .......................................................... 

členka inauguračnej komisie 

 

 

prof. PhDr. Ľudmila Belásová, PhD.   .......................................................... 

členka inauguračnej komisie 

 

prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.   .......................................................... 

člen inauguračnej komisie 

 

 

 


