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ŽIVOTOPIS 

 

Meno a priezvisko, 

rodné priezvisko, 

akademický titul, 

vedecko-pedagogický 

titul alebo umelecko-

pedagogický titul 

a vedecká hodnosť 

Martin Kuruc, Mgr., PhD. 

Dátum a miesto 

narodenia 

1982, Bratislava, Slovenská republika 

Vysokoškolské 

vzdelanie a ďalší 

akademický rast 

2006 – 2009: (PhD.) – Odborová didaktika – školská pedagogika, PdF 

UK v Bratislave. 

2007 – 2010: Skupinové formy korektivní, poradenské, reedukační 

a socioterapeutické práce (v rozsahu 570 hodín) akreditace MŠMT ČR č.j. 

4732/2007-25-126. Program celoživotného vzdelávania Pedagogická 

fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika. 

2001 – 2006: (Mgr.) – Vychovávateľstvo – pedagogika emocionálne 

a sociálne narušených, PdF UK v Bratislave. 

Ďalšie vzdelávanie 

 

2020: Kurz Design Thinking (rozsah 5 hodín, forma: on-line) New 

Generation of Founders, A Grow with Google Programme.  

2017: Kurz Respektovat a být respektován (v rozsahu 42 výukových 

hodin) Akreditace: Společnost pro mozkově kompatipilní vzdelávaní 

MŠMT ČR č.j. 35559/2012-25-201. (lektori: Tatjána a Pavel Kopřivovci) 

2015: Kurz nenásilnej komunikácie 1 ( rozsah 14 hodín) Lukov dvor 

Nitra, lektor páter Jozef Hegglin.  

2014: Kurz efektívneho rodičovstva (rozsah 12 hodín, lektorka: PhDr. 

Kamila Dudášová). 

2014: Pokračovací kurz efektívneho rodičovstva – Jak vést děti 

k odpovědnosti? (rozsah 8 hodín, lektorka: Mgr. Michaela Širůčková, 

PhD.) Mansio v. o. s. CZ.  

2013: Školská mediácia – alternatívne riešenie konfliktu. Kontinuálne – 

aktualizačné vzdelávanie. Rozsah: 60 vyučovacích hodín. Akreditácia 

MŠVVaŠ pre ARK Coonsulting, s.r.o. č.a. 731/2012-KV. (Lektor: prof. 

PhDr. Vladimír Labáth, PhD.) 

2011: Kurz Mediácia – odborná príprava mediátor (rozsah: 155 

výukových hodín) akreditovaný vzdelávací program %da%sieho 

vzdelávania 2606/2008/69/1. Lektor: Mgr. Andrej Bábsky. 

Priebeh zamestnaní 

(pracovisko/predmety) 

Od 2018 – trvá: Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, PdF UK v 

Bratislave (odborný asistent). 

Od 2014 – 2018: Centrum pedagogického výskumu, Ústav 

pedagogických vied a štúdií, PdF UK v Bratislave (výskumný pracovník s 

kvalifikačným predpokladom PhD). 

Od 2012 – 2014: Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, PdF UK v 

Bratislave (odborný asistent). 

Od 2011 – 2012: Miestny úrad MČ Bratislava-Vajnory (vedúci vnútornej 

správy, sprava referátov školstva, sociálnych veci a rodiny, matriky, 

podateľňa a organizácia miestneho zastupiteľstva). 

Od 2010 – 2011: Akadémia vzdelávania (projektový manažér pre oblasť 

vzdelávania). 
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Od 2009 – 2010: Miestny úrad MČ Bratislava-Vajnory (referent 

sociálnych vecí a školstva).   

Od 2006 – 2009: Liečebno-výchovné sanatórium pre deti s poruchami 

učenia a správania v Bratislave (vychovávateľ v kmeňovej skupine). 

Priebeh pedagogickej 

činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Od roku 2012 do roku 2021 

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky: 

Pedagogika detí s poruchami správania 

Výskumné projekty v edukácii (skupina B) 

Výskumné metódy v pedagogických vedách 

Alternatívne koncepcie vo vzdelávaní 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky – oddelenie pedagogiky: 

Sociálna pedagogika 

Pedagogika detí s poruchami učenia 

Prevencia a intervencia sociálno-patologických javov v škole 

Pedagogické diagnostikovanie žiaka 

Sociálno-pedagogické problémy výchovy detí a mládeže 

Informačné a komunikačné technológie 

Sociológia výchovy 

Poruchy správania 

Rodinná výchova 

Základy metodológie výskumu 

Poruchy správania 

Pedagogická diagnostika a akčný výskum 

Pedagogická diagnostika 

Sociálno-pedagogický výcvik 

Sociálno-pedagogický výcvik I. 

Tréning zážitkovej pedagogiky I. 

Tréning zážitkovej pedagogiky II. 

Tréning sociálnych zručností učiteľov 1 

Tréning sociálnych zručností učiteľov 2 

Tvorivá trieda 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky – oddelenie sociálnej 

pedagogiky: 

Sociológia a sociológia výchovy 

Pedagogická diagnostika 

Náhradná rodinná a inštitucionálna výchova 

Metodologické základy sociálno-pedagogických analýz 

Metódy sociálnej pedagogiky a sociálnej práce 

Sociálna a výchovná práca v mimovládnych organizáciách 

Katedra špeciálnej pedagogiky: 

Základy pedagogickej diagnostiky 

Poruchy správania 

Základy pedagogickej diagnostiky 

Poruchy správania 

Základy pedagogiky detí s poruchami správania 

Základy pedagogickej diagnostiky 

Základy metodológie výskumu 

Metodológia a výskumné metódy v špeciálnej pedagogike 

Pedagogika osôb s poruchami správania 

Výchovná rehabilitácia osôb s poruchami správania 
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Výchovná rehabilitácia osôb s poruchami správania 

Modifikácia správania a reedukácia porúch správania 

Pedagogické diagnostikovanie žiaka 

Základy pedagogiky detí s poruchami správania 

Pedagogická diagnostika II. 

Metodológia pedagogického výskumu II. 

Metodológia kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu 

Špeciálnopedagogické intervencie pre jednotlivcov s poruchami správania 

Diagnostika, stimulácia a reedukácia porúch správania 

Špeciálnopedagogické intervencie pre jednotlivcov s poruchami správania 

Odborné alebo 

umelecké zameranie 

Predprimárna a primárna pedagogika 

Pedagogika 

Špeciálna pedagogika 

Metodológia pedagogického výskumu 

Publikačná činnosť 

vrátane rozsahu 

(autorské hárky) 

a kategórie evidencie 

podľa vyhlášky č. 

456/2012 Z. z. 

1. monografia 

2. učebnica 

3. skriptá 

 

1) Monografia: 3 zahraničná (AAA: 2,06AH; 1,5AH a 8,7AH) + 2 

domáce (AAB: 6,99AH; 2,8AH) 

2) Učebnice: 2 domáce (ACB: 3,6AH; 3,25AH) 

3) Skriptá: 2 domáce (BCI: 3,4AH; 3,2AH) 

 

Ohlasy na vedeckú / 

umeleckú prácu 

Štatistika ohlasov (52): 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných 

indexoch: 4 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch: 17 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch: 31 

Kontaktná adresa   
 

 

 

 

V Bratislave dňa  


