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O Katedre geografie
Začiatkom akademického roka 2002/2003 bol doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc. zvolený
za člena Vedeckej rady KU v Ružomberku a za člena Vedeckej rady PF KU v Ružomberku s
úlohou pripraviť akreditáciu odboru učiteľstvo geografie v kombinácii na PF KU v
Ružomberku. Zároveň v tom čase zabezpečoval výučbu geografie na Inštitúte manažmentu
PF KU v Poprade a Starej Ľubovni. Po úspešnej akreditácii bolo 1. 9. 2003 na PF KU
v Ružomberku zriadené oddelenie geografie v rámci Katedry biológie a geografie s troma
pracovníkmi: doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc., prof. RNDr. Dionýz Vass, DrSc. a
RNDr. Branislav Nižnanský, CSc. Od 1. 2. 2004 bol na katedru prijatý prof. RNDr. Michal
Zaťko, CSc. Prví študenti učiteľstva geografie v kombinácii boli prijatí v akademickom roku
2003/4. K 1. 7. 2004 schválil Akademický senát PF KU v Ružomberku návrh dekana PF KU
na zriadenie samostatnej Katedry geografie, ktorá sa už od 1. 10. 2004 začala personálne
ďalej rozrastať.

Vzdelávanie - študijné programy (Bc., Mgr, PaedDr., Celoživotné vzdelávanie)
 Katedra geografie zabezpečuje študijný odbor geografia v bakalárskom a
magisterskom študijnom programe Učiteľstvo predmetu geografia v kombinácii.
Geografia sa najčastejšie študuje v kombináciách s biológiou, informatikou,
náboženskou výchovou, históriou, matematikou, anglickým jazykom, nemeckým
jazykom, talianskym jazykom a náukou o spoločnosti. V prípade záujmu študentov je
možné kombinovať štúdium geografie s akýmikoľvek odbormi akreditovanými na
Pedagogickej a Filozofickej fakulte KU v Ružomberku.
 Katedra geografie uskutočňuje rigorózne konanie v odbore Teória vyučovania
geografie (PaedDr.), participuje svojimi pedagógmi v úlohe konzultantov a
posudzovateľov atestačných prác pri kontinuálnom vzdelávaní učiteľov v predmete
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geografia na základných a stredných školách (1. a 2. atestačná skúška – odborné práce) a
tiež vedie štúdium rozširujúceho vzdelávania v predmete geografia.

