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I.

Základné informácie o Katedre sociálnej práce

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce,
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Tel. +421 44 432 6842, e-mail: alena.zatkova@ku.sk
Vedúca katedry: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA.
Zástupca vedúcej katedry: PhDr. Lenka Štefáková, PhD.
Koordinátor ECTS: PhDr. Angela Almašiová, PhD.
Sekretariát katedry: Mgr. Alena Zaťková
Štruktúra funkčných miest:
profesor:
prof. zw. dr hab. Andrzej Ryszard Gretkowski (do 30.06.2019)
prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. (spolupracovník z Katedry
katechetiky a praktickej teológie)
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
docent:
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. (do 30.06.2019)
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. (do 30.06.2019)
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
odborný asistent:
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
JUDr. Juraj Čech, PhD.
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. (do 30.09.2019)
Mgr. Katarína Kohútová, PhD.
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
Mgr. Daniel Markovič, PhD.
Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD.
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.
PhDr. Lenka Štefáková, PhD.
doktorandi v dennej forme štúdia:
Mgr. Barbora Antolová
Mgr. Júlia Fričová (od 13.09.2019)
JUDr. PhDr. Miroslav Gejdoš
PaedDr. Tomáš Hvostik
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PhDr. Zuzana Hrabovská
Mgr. Lenka Chlebanová
Mgr. Michaela Jombíková Janáková
Mgr. Katarína Kobelová
Mgr. Romana Longauerová
Mgr. Veronika Ladňáková
Mgr. Nikola Lukáčová
Mgr. Katarína Özger
Mgr. Filip Bambúch – prerušenie štúdia
Mgr. Eva Brišová – prerušenie štúdia
Mgr. Karolína Hančinová – prerušenie štúdia
Ing. Zuzana Cabanová Holdošová – prerušenie štúdia
Mgr. Lucia Pažitná – prerušenie štúdia
Mgr. Katarína Sisiková – prerušenie štúdia
JUDr. Ing. Tomáš Caban (do 21.08.2019)
Mgr. Boris Pták (do 26.08.2019)
Mgr. Janeta Teluchová (do 21.08.2019)
Mgr. Beáta Valentínyová (do 21.08.2019)
doktorandi v externej forme štúdia:
mgr Leszek Aftyka
Mgr. Marta Achimská
PhDr. Marie Borová
mgr Renata Gawrońska
Ing. Silvia Hovancová
MUDr. Elena Hrbčová
JUDr. Martin Kováčik
JUDr. Silvia Kováčiková
PhDr. Michal Lavrík
PaedDr. Silvia Lavríková
PaedDr. Alena Leščáková
Ing. Beáta Ľubová
Mgr. Lýdia Mirgová
PhDr. Marcel Pecník
mgr Barbara Poradzisz
mgr Remigiusz Ratajczak
mgr Rafał Szklarek
mgr inž Robert Szota
PhDr. Jana Tvarožková
mgr Magdalena Wardzińska
mgr Iwona Teresa Włodarczyk
Mgr. Ladislav Chlpík – prerušenie štúdia
mgr Stanisław Bukalski (do 25.06.2019)
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mgr Agata Jałowiecka-Frania (do 25.06.2019)
PaedDr. Anna Havková (do 23.08.2019)
mgr Renata Spyrka-Chlipała (do 23.08.2019)
Ing. Zuzana Kubačková (do 26.08.2019)
mgr Paweł Boligłowa (do 27.08.2019)
PhDr. Jana Tholtová (do 27.08.2019)
mgr Jarosław Jędrzejczak (do 25.10.2019)
mgr Marian Laskowski (do 25.10.2019)
mgr Mariusz Wojasiński (do 25.10.2019)
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II.

Prehľad najdôležitejších udalostí Katedry sociálnej práce za uplynulý rok

Najvýznamnejšie podujatia organizované katedrou
Fakultné kolo súťaže Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) v študijnom
odbore sociálna práca. Súťaže sa zúčastnila jedna študentka bakalárskeho stupňa
štúdia a päť študentov magisterského stupňa štúdia. Porota zložená z vyučujúcich
Katedry sociálnej práce (PhDr. Angela Almašiová, PhD., Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.,
PhDr. Lenka Štefáková, PhD., Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD. a Mgr. Katarína
Kohútová, PhD.) z nich vybrala dve študentky: Zuzanu Lackovú a Bc. Patríciu
Schneiderovú, ktoré následne zastupovali katedru na 16. ročníku celoslovenského kola
Študentskej vedeckej odbornej činnosti na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied
Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Ružomberok, 11. apríl 2019.
Vedecká konferencia „XV. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich
v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou“ - Dilemy
ošetrovateľskej starostlivosti v ZSS. Dlhodobá starostlivosť. Konferencia sa konala
v Ružomberku 06. - 07. septembra 2019. Cieľom konferencie bolo oboznámiť
vedeckých pracovníkov, študentov, odborníkov z praxe, ako aj odbornú verejnosť
s problematikou ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a sociálnej práce. Organizátorom
konferencie bola Katedra sociálnej práce PF KU v spolupráci so Slovenskou komorou
sestier a pôrodných asistentiek. Odborný garant konferencie z katedry sociálnej práce
bola doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA.
Medzinárodná vedecko-odborná konferencia „Interdisciplinárna spolupráca pri
realizovaní nefarmakologickej liečby seniorov“ sa konala 05. decembra 2019 na pôde
Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku, ktorá bola zároveň aj jej hlavným
organizátorom v spolupráci s Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity
v Ružomberku, Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave, Vysokou školou
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Slovenskou komorou sestier a pôrodných
asistentiek, Slovenskou komorou sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
Konferencia bola organizovaná v rámci projektu KEGA č. 016KU-4/2017 „Možnosti
interdisciplinárnej kooperácie pri realizovaní nefarmakologickej liečby seniorov
v ústavných zariadeniach“. Vedeckým garantom konferencie z katedry sociálnej práce
bola doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA.
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Účasť Katedry sociálnej práce na podujatí
Deň otvorených dverí. Ružomberok, 05. 02. 2019.
Prednáška: Mgr. Daniel Markovič, PhD.: Metaforické karty v sociálnej práci so
skupinou. Otvorená prednáška pre verejnosť a žiakov stredných škôl.
Conference Youth in the Perspective of the Olympic Movement, Braşov, Romania,
08.-09.03.2019.
Prednáška: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.: Extracurricular Activity as
a Predictor of Addictive Substances Use by Adolescents.
International Conference on Innovations in Science and Education in Prague.
Medzinárodná konferencia. ISE Research Institute, Unicorn College, Praha, Česko, 20.
-22.03. 2019.
Prednáška: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.: Competencies and Roles of a Social Curator
in Working with Risky Youth and Crisis Intervention.
Prednáška: Mgr. Daniel Markovič, PhD.: Views of Voluntary Immigrants on Life in
Slovakia.
Prednáška: PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.: Crisis Intervention in the Work of Social and
Legal Protection and Curation in Slovakia Ananalysis of Target Groups and Methods.
Prednáška: PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.: Competencies and Roles of a Social Curator
in Working with Risky Youth and Crisis Intervention.
The interdisciplinary social sciences conference PLACES at RSU. Medzinárodná
vedecká konferencia. Rīga Stradiņš University, Riga, 02. 04. 2019.
Prednáška: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., Mgr. Katarína Kohútová, PhD.:
A comparison of the relational bond of adolescents from a complete nuclear family,
single-parent family and children ́s homes in postmodern society.
Prax mediácie v rôznych oblastiach spoločenského života. Medzinárodná
konferencia , VI. ročník. Asociácia mediátorov Slovenska, 05. - 06. 04. 2019.
Pozvaná prednáška: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.: Mediačná triáda z pohľadu
transakčnej analýzy.
6th International Conference on Research in Behavioral and Social Sciences.
Medzinárodná vedecká konferencia. Londýn, UK, 26.-28.07.2019.
Prednáška: PhDr. Lenka Štefáková, PhD.: Life Meaningfulness as a Predictor of the
Burn-out Syndrome.
Prednáška: Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD.: The Level and Quality of Social
Services in Crisis Intervention in Slovakia in The Field of Gender-Based Violence.
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Dilemy
ošetrovateľskej
starostlivosti
v ZSS.
Dlhodobá
starostlivosť.
XV. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb
s medzinárodnou účasťou. Ružomberok, 06.09.-07.09.2019.
Prednáška: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA. Plánovanie sociálnych služieb
v Žilinskom samosprávnom kraji.
Prednáška: Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD.: Osobnosť sestry v zariadeniach
sociálnych služieb.
Prednáška: PhDr. Lenka Štefáková, PhD.: Možnosti starostlivosti o klientov
v terminálnom štádiu ochorenia na Slovensku.
The Impact of Technological Advances on Labour Market. Can we Achieve a Decent
Life for Workers in the Digital Age? Medzinárodný vedecký seminár. LDF Education
centre, EZA, Európska komisia, Vilnius, Litva, 12. 09. 2019.
Pozvaná prednáška: Mgr. Daniel Markovič, PhD.: Impacts of Robotization and
Digitization on Different Professions - Focus on Helping Professions.
Mezinárodní vědecká konference MEDIACE 2019. V. ročník, 12. - 13. 9. 2019,
Olomouc, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci.
Pozvaná prednáška: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.: Moc, pomoc a bezmoc
v mediácii.
Šťastie - V. konferencia Asociácie lektorov a kariérnych poradcov, Banská Bystrica,
7. 10. 2019.
Pozvaná prednáška: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.: Konflikt, moc, stres a iné
radosti života.
XVI. ročník mezinárodní konference primární prevence rizikového chování - Kvalita
v prevenci je nejlepší investicí do budoucnosti: reflexie tvorby a vývoje politiky
kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Praha, 7. - 8. 10. 2019.
Prednáška: Mgr. Katarína Kohútová, PhD.: Využitie zhlukovej analýzy
v adiktologickom výskume.
Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Ružomberok, 04. – 10. 11. 2019.
Prednáška: Mgr. Daniel Markovič, PhD.: Etické dilemy v sociálnej práci.
Prednáška: Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD.: Metódy skupinového rozhodovania.
Prednáška: PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.: Krízová intervencia ako aspekt pomoci pre
rodinu s autistickým dieťaťom.
Prednáška: PhDr. Lenka Štefáková, PhD.: Profesionálny vzťah sociálneho pracovníka
s klientom.
Resocializácia odsúdených a jej perspektívy. Medzinárodná konferencia
organizovaná Zborom väzenskej a justičnej stráže. Omšenie, 11.-13.11.2019.
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Prednáška: Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD.: Resocializácia odsúdených
v podmienkach mimovládnej organizácie.
Interdisciplinárna spolupráca pri realizovaní nefarmakologickej liečby seniorov.
Medzinárodná vedecká konferencia. Ružomberok, 05.12.2019.
Prednáška: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA.: Koncepcia rozvoja sociálnych
služieb v ŽSK.
Prednáška: PhDr. Lenka Štefáková, PhD.: Terapia prostredím ako jedna z možností
nefarmakologických metód liečby u seniorov.
Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjatnych i środowiskowych.
Medzinárodná vedecká konferencia. Krynica-Zdrój, 11.-13.12.2019.
Pozvaná prednáška: Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD.: Scitlivovanie spoločnosti
v oblasti vnímania odsúdených osôb.
Pozvaná prednáška: PhDr. Lenka Štefáková, PhD.: Uplatňovanie prvkov socioterapie
v procese sociálnej reintegrácie.
Cyklus pozvaných prednášok o kariérovom poradenstve v roku 2019
Prednáška: Mgr. Daniel Markovič, PhD.: Kariérové poradenstvo pre výchovných
poradcov. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v Ružomberku. 12. 02. 2019.
Prednáška: Mgr. Daniel Markovič, PhD.: Techniky kariérového poradenstva pre
výchovných poradcov. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Liptovskom Mikuláši. 11. 06. 2019.
Prednáška: Mgr. Daniel Markovič, PhD.: Metódy kariérového poradenstva podľa
faktorov voľby kariéry. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Námestove. 24. 10. 2019.

Účasť doktorandov na podujatiach
DYUTI 2019: International Conference on Multi-Sectoral and Interdisciplinary
Responses to Health and Well-Being, Rajagiri College of Social Sciences
(Autonomous), Venue-Rajagiri Cochin, India. 9, 10, 11. 01. 2019.
Prednáška: PaedDr. Tomáš Hvostik: Cryotherapy as a means of improving the quality
of life of seniors nowadays.
Centrá pre rodiny s deťmi - sociálna práca v komunite. Odborný seminár konaný na
Pedagogickej fakulte, Katedry sociálnej práce, Katolíckej univerzity v Ružomberku
dňa 19.03.2019.
Pasívna účasť: Mgr. Veronika Ladňáková, Mgr. Barbora Antolová, Mgr. Nikola
Lukáčová, Mgr. Lenka Chlebanová.
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CER Comparative European Research 2019 International Scientific Conference for
Ph.D. students of EU countries Date March 25. – 27. 2019., London.
Prednáška: Mgr. Barbora Antolová.: Young People's views on Poverty as an Individual
Problem.
Prednáška: Mgr. Nikola Lukáčová.: Social workers´ role in the group social work.
Prednáška: Mgr. Romana Longauerová.: Personnel Management In The Non - Profit
Sector In Slova.
Prednáška: Mgr. Romana Longauerová.: Voluntary Sector In The Slovak Republic.
QUAERE Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a odborných asistentov.
Hradec Králové 24. - 28. 06.2019.
Prednáška: Mgr. Veronika Ladňáková.: Diskriminácia žien na pracovisku.
Prednáška: Mgr. Katarína Kobelová.: Strategic planning as a method of developing
local territorial self – goverbment.
Prednáška: Mgr. Barbora Antolová.: Socialpolicy in trends and local sample context.
XV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych
služieb s názvom: ,,Dilemy ošetrovateľskej starostlivosti v ZSS. Dlhodobá
starostlivosť.“ Ružomberok, 06. – 07. september 2019.
Príspevok: Mgr. Lenka Chlebanová.: Sociálna opora sestier ako prvok duševnej
hygieny.
Prednáška: Mgr. Barbora Antolová.: Rizikové skupiny osôb na Slovensku ohrozené
chudobou.
Neziskové organizace: Jak měřit úspěch jejich práce, ktorý sa uskutočnil v rozsahu
16 hodín v dňoch 23.-24.10.2019 v Brne.
Mgr. Veronika Ladňáková.
CER Comparative European Research 2019 International Scientific Conference for
Ph.D. students of EU countries October 28-30, 2019, London.
Prednáška: Mgr. Lenka Chlebanová.: The Role Of Emotions In Leadership – Challenge
For Social Wor.
Prednáška: Mgr. Barbora Antolová.: Organization alunitscreating the struckture of the
liptovské Sliače municipal office.
Prednáška: Mgr. Barbora Antolová.: Characteristics of scientific research focusing on
socialresearch.
Prednáška: Mgr. Katarína Kobelová.: Management Of Human Resources Management
In Local Government.
XVI. ročníka Týždňa vedy, techniky a umenia na PF KU v Ružomberku konanej dňa
6.11.2019.
Prednáška: Mgr. Katarína Kobelová.: Strategické plánovanie v samospráve.
Prednáška: Mgr. Barbora Antolová.: Sociálna láska – charita.
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Prednáška: Mgr. Júlia Fričová: Historický vývoj sociálneho poradenstva.
Prednáška: PaedDr. Tomáš Hvostík: Kryoterapia ako prostriedok zvyšovania kvality
života seniorov v dnešnej dobe.
Medzinárodná konferencia Čo prinieslo sociálnej práci 100 rokov? Minulé a súčasné
podoby sociálnej práce. 8. ročník Košických dní sociálnej práce. 29.11.2019, Košice.
Prednáška: Mgr. Michaela Janáková – Jombíková.: Prvá republika verzus doba tekutá
v kontexte systému starostlivosti o rizikového užívateľa alkoholu.
Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky
2019, roč. X. (16.12.2019 - 18.12.2019) Hradec Králové.
Prednáška: Mgr. Katarína Kobelová.: Hospic and Paliative Care in Slovakia.
Prednáška: Mgr. Katarína Özger.: Stratégie matiek samoživiteliek v hmotnej núdzi.
Prednáška: Mgr. Barbora Antolová.: Poverty Among young People in their own or in
the Vicinity.
Prednáška: Mgr. Michaela Jombíková Janáková.: Nahlížení na problematiku
alkoholové závislosti v kontextu Rawlsovej teorie spravedlnosti.
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III.

Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní

5.1 Študijné programy a špecializácie, ktoré zabezpečuje Katedra sociálnej práce
Katedra sociálnej práce zabezpečuje štúdium v študijnom odbore Sociálna práca,
realizuje ho na všetkých troch stupňoch štúdia: bakalárskom, magisterskom
a doktorandskom, a to v dennej aj v externej forme štúdia. V magisterskom stupni
štúdia sú v ponuke študijný program Sociálna práca, a špecializácie - Sociálna práca
vo verejnej správe a sociálne služby, Poradenstvo a sociálna komunikácia, a Kariérové
poradenstvo pre trh práce.
Sociálna práca je študijný odbor, zo študijných odborov, spravovaných Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako oblasť poznania, v ktorej absolvent
nadobúda profesionálnu spôsobilosť vykonávať povolanie sociálneho pracovníka. Pri
jeho komponovaní vychádza z Európskej konvencie o všeobecnej porovnateľnosti dôb
vysokoškolského štúdia, ktorá bola prijatá Radou Európy. Okrem toho vychádza aj
z právne záväznej smernice Európskej únie z 21. januára 1988 – Smernica Rady Európy
o všeobecnom systéme uznávania vysokoškolských diplomov udelených na základe
ukončenia odborného vzdelávania.
Obsah bakalárskeho stupňa vychádza zo zákona NR SR č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe a zákona NR SR č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe a pozostáva zo získania
nasledovných zručností a činností:
 sociálno-správne činnosti;
 sociálno-právne poradenstvo;
 sociálne diagnostikovanie a prognózovanie;
 sociálna prevencia, sociálno-právna ochrana a depistáž;
 iná forma sociálnej pomoci (napr. soc. poradenstvo, krízová intervencia, terénna
práca, resocializácia, vyjednávanie a zastupovanie klienta);
 zriaďovanie, koordinovanie a organizovanie sociálnych služieb.
Počet študentov zapísaných do prvého ročníka bakalárskeho aj magisterského stupňa
si zachováva dlhodobo klesajúcu tendenciu. Tento stav je spôsobený viacerými
faktormi, ako napr. celkový demografický vývoj populácie na Slovensku a pod.
V akademickom roku 2019/2020 nastúpilo v študijnom odbore Sociálna práca
v bakalárskom stupni v dennej forme 10 študentov a v externej forme 13 študentov.
Absolvent magisterského štúdia v študijnom programe Sociálna práca sa uplatní ako
sociálny pracovník vo všetkých organizáciách štátnej správy a samosprávy, ako
sociálny pracovník v zdravotníctve, školstve, v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny,
ďalej ako sociálny pracovník v neštátnych a cirkevných organizáciách poskytujúcich
sociálne služby, ako riadiaci a metodický pracovník vo všetkých organizáciách
poskytujúcich sociálne služby, ako pracovník, ktorý vedie a podporuje odborný rast
nových a začínajúcich pracovníkov a zabezpečuje praktickú výučbu na pracoviskách,
ako učiteľ vyšších odborných sociálnych škôl a vysokých škôl, ale aj ako výskumník
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a analytik v inštitúciách zaoberajúcich sa sociálnymi problémami na úrovni lokálnej,
oblastnej i centrálnej (detské domovy, zariadenia sociálnych služieb, väznice,
reedukačné domovy, azylové domy, krízové centrá, v zdravotníckych zariadeniach –
nemocnice, kúpele, sanatóriá, liečebne pre dlhodobo chorých, hospice, ale aj
v medzinárodných inštitúciách, akými sú UNICEF, UNHCR a pod.). V akademickom
roku 2019/2020 nastúpilo v študijnom odbore Sociálna práca v magisterskom stupni
v dennej forme 15 študentov so špecializáciou na verejnú správu a sociálne služby
a v externej forme 4 študenti.
Doktorandské štúdium ponúka študijný program Sociálna práca, a špecializácie Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, Poradenstvo a sociálna
komunikácia, a Kariérové poradenstvo pre trh práce.
Na doktorandskom stupni štúdia je štúdium zamerané nielen na rozšírenie poznatkov
založených na súčasnom stave poznania, ale najmä na vlastnom príspevku študenta
k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti.
Študijný program sa orientuje najmä na teoretické poznatky a ich praktickú aplikáciu
v sociálnej práci so zameraním na problémy, súvisiace so životnými a pracovnými
podmienkami, ako je chudoba, nezamestnanosť a pod., súvisiace s kvalitou života
a prevenciou sociálnopatologických javov. Cieľom je výchova špičkových vedeckých
a odborných pracovníkov a ich uplatnenie pri tvorbe štátnej sociálnej politiky,
získavaní nových teoretických poznatkov, pri plánovaní a riadení činností s dopadom
na administratívu, legislatívu s možným dopadom na kvalitu života.

5.2 Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti
Na 16. ročníku celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti, ktoré sa
konalo v priestoroch Katedry sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied
a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dňa 30. apríla 2019, sa
zúčastnili dve študentky: študentka bakalárskeho stupňa štúdia Zuzana Lacková
a študentka magisterského stupňa štúdia Bc. Patrícia Schneiderová. Zuzana Lacková
získala s témou Významné predstaviteľky dejín sociálnej práce (školiteľ Mgr. Daniel
Markovič, PhD.) cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci.

5.3 Komentované ocenenia študentov v rámci Katedry sociálnej práce
Cenu dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá sa
udeľuje podľa čl. 3 B. III. ods. 2 Štipendijného poriadku, získala v bakalárskom stupni
štúdia v študijnom programe Sociálna práca Zuzana Lacková za mimoriadne kvalitnú
záverečnú prácu.

13

5.4 Študentská vedecká odborná činnosť
Študenti odboru sociálna práca PF KU sa každoročne zúčastňujú celoslovenského kola
študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) v odbore sociálna práca. Pravidelne
mu predchádza školské kolo ŠVOČ, ktoré prebieha v dvoch kategóriách – bakalársky
a magisterský stupeň.
V roku 2019 sa v bakalárskom stupni zúčastnila súťaže jedna študentka a spomedzi
študentov magisterského stupňa štúdia sa zúčastnili piati študenti. Zo zúčastnených
komisia vybrala dve študentky: v bakalárskom stupni Zuzanu Lackovú
a v magisterskom stupni Bc. Patríciu Schneiderovú, ktoré zastupovali katedru na
celoslovenskom kole Študentskej vedeckej odbornej činnosti na Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre.
Bc. Patrícia Schneiderová prezentovala prácu s názvom Závislosť dospievajúcich na
internete (školiteľka: Mgr. Katarína Kohútová, PhD.). Zuzana Lacková prezentovala
prácu s názvom Významné predstaviteľky dejín sociálnej práce (školiteľ Mgr. Daniel
Markovič, PhD.), za ktorú bola ocenená cenou Asociácie vzdelávateľov v sociálnej
práci.
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IV.

Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania

Katedra sociálnej práce a jej jednotliví pracovníci sa každoročne podieľajú na
vzdelávaní v rámci Univerzity tretieho veku, taktiež v rámci jednotlivých programov
Centra celoživotného vzdelávania PF KU, napr. rozširujúceho štúdia špeciálnej
pedagogiky, doplňujúceho pedagogického štúdia či kreditových programov
kontinuálneho vzdelávania a ďalšieho vzdelávania. Ide najmä o nasledovné
vzdelávanie:
Doplňujúce pedagogické štúdium:
Doplňujúce pedagogické štúdium sa na Pedagogickej fakulte KU Ružomberok v roku
2019 uskutočňovalo v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zmysle § 8 zákona č. 390/2011 Z. z. a v zmysle zákona č. 312/2013
Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu.
Absolventi vysokých škôl neučiteľských študijných odborov získavajú pedagogickú
spôsobilosť na vyučovanie predmetov nadväzujúcich na obsah učebných plánov,
študijných odborov a programov a profily ich absolventov.
V rámci doplňujúceho pedagogického štúdia zabezpečuje Katedra sociálnej práce
vedenie záverečných prác a taktiež výučbu predmetu Didaktika odborných
predmetov sociálnej práce (10 hodín, Dr. Markovič). Dr. Markovič v roku 2019 ukončil
vedenie troch záverečných prác DPŠ, ktoré študenti obhájili. V roku 2019 začal viesť
päť nových záverečných prác, ich očakávané obhájenie bude v roku 2020.
Učitelia odborných predmetov z oblasti sociálnej práce by mali zvládnuť obsahovú aj
metodickú stránku výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách. Z toho
vyplýva potreba osvojenia si všetkých pedagogických kompetencií učiteľa. Predmet je
zameraný na osvojenie si pedagogických dokumentov, vyučovacích metód
i didaktických zásad a organizačných foriem využívaných pri výučbe týchto
odborných predmetov. Predostiera konkrétne didaktické situácie vo vyučovaní
predmetov z oblasti sociálnej práce na stredných školách, problematiku výučby
jednotlivých okruhov týkajúcich sa sociálnej práce.
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky:
Rozširujúce štúdium sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku v roku 2019
uskutočňovalo v zmysle § 8a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky je určené pre
učiteľov základných a stredných škôl, absolventov VŠ učiteľského resp.
pedagogického smeru pre získanie rozšírenej spôsobilosti na vyučovanie
v špeciálnych školách. V rámci rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky KSP
zabezpečuje predmety Patopsychológia (6 hodín) a Sociálna patológia (6 hodín).
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Katedra sociálnej práce a jej jednotliví pracovníci sa podieľajú na tvorbe vzdelávacích
programov v zmysle nového Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch (§49 špecializačné vzdelávanie, §55 inovačné
vzdelávanie), ktorých realizáciu plánuje spustiť v roku 2020.
Členovia Katedry sociálnej práce (dr. Šrobárová, dr. Špániková, dr. Markovič) pôsobili
v roku 2019 ako recenzenti atestačných prác.
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V.

Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Katedry
sociálnej práce

7.1 Zameranie výskumu a vývoja
Na Katedre sociálnej práce sa v roku 2019 výskumné aktivity orientovali do
nasledujúcich oblastí:
 kreovanie multimediálnej podpory štatistických metód v sociálnom
a pedagogickom výskume;
 analýze vedeckých a klinických štúdií s cieľom komplexne spracovať
nefarmakologickú liečbu a jej využitie v starostlivosti o seniora;
 prevencii, príčinám a prejavom devalvačného správania v edukačnom
prostredí;
 problematike roly matky a otca v súčasnej spoločnosti;
 problematike moci a pomoci v ústavných zariadeniach;
 historickému prehľadu systému liečby alkoholovej závislosti na Slovensku;
 definovaniu koherencií a diferencií sociálneho a psychologického
poradenstva na Slovensku;
 resocializácii a reedukácii s odsúdenými vo výkone trestu odňatia slobody;
 syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách.
 edukácii
sociálnych
pracovníkov
v resocializačných
metódach
a pripravenosti pracovníkov pre krízovú intervenciu
 otázkam zamestnanosti, regionálnej migrácii a mobilite,
V roku 2020 sa výskum zameria na riešenie nasledujúcich vedecko-výskumných úloh:
 implementáciou inovačných nástrojov do vysokoškolského vzdelávania
v študijnom odbore sociálna práca;
 inovácii a prepojeniu potenciálu integrovaného záchranného systému
s autonómnymi prvkami krízovej intervencie;
 kreovaniu multimediálnej podpory štatistických metód v sociálnom
a pedagogickom výskume;
 otázkam zamestnanosti, regionálnej migrácii a mobilite;
 integrácii osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku a v Česku;
 interdisciplinárnou kooperáciou pri realizácii nefarmakologickej liečby
seniorov v ústavných zariadeniach.
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7.2 Podané projekty

Domáce výskumné:
Grantová
agentúra

KEGA

KEGA

Číslo projektu

Názov projektu

014KU-4/2020

Implementácia
inovačných
nástrojov do
vysokoškolského
vzdelávania v
študijnom odbore
sociálna práca so
zameraním na
pracovné
uplatnenie
absolventov.

Kamanová
Irena, doc.
PhDr. PhD.
MHA

003KU-4/2020

Inovácia a
prepojenie
potenciálu
integrovaného
záchranného
systému s
autonómnymi
prvkami krízovej
intervencie na
Slovensku.

Šrobárová
Soňa, PhDr.,
PhD.

Ministerstvo
školstva,
Pripraviť sa, pozor,
vedy,
NFP312010Y223
štart!
výskumu
a športu SR

VEGA

Grantová
agentúra

GAPF

Hlavný
riešiteľ

1/0527/20

Číslo
projektu

4/45/2019

Excesívne
používanie
sociálnych médií
v slovenskej
populácii.

Zhodnotenie a najdôležitejšie
výsledky projektu za rok 2019
Cieľom projektu je vytvorenie
a pilotné overenie
špecializovaného webového
portálu umožňujúceho
kvalitatívne vyššiu úroveň
realizácie odborných praxí v
študijnom odbore sociálna
práca na vysokých školách,
realizujúcich pregraduálnu
prípravu budúcich sociálnych
pracovníkov a užšie prepojenie
teórie s praxou.
Zámerom projektu je
identifikovať medzery v
poskytovaní krízovej
intervencie záchranných tímov
na Slovensku v súčasnosti,
skvalitnenie služieb
poskytovaných záchrannými
zložkami v oblasti krízovej
intervencie, zefektívniť prístup
profesionálov ku klientom a
posunúť hranice v pomoci
osobám.

Plánovaná
Doba
riešiteľská
trvania
kapacita v
projektu
hodinách

20202022

400

20202022

800

20202022

600

Almašiová,
Angela,
PhDr., PhD.
(projektový
manažér)
Holdoš Juraj,
Mgr. PhD.
Spoluriešitelia
z KSP:
Almašiová
Angela,
PhDr., PhD.;
Kohútová
Katarína,
Mgr., PhD.

Ciele: vytvorenie kvalitného
diagnostického nástroja,
zistenie prevalencie v
slovenskej populácii,
identifikácia kombinácie
rizikových faktorov, ktoré sú
spojené s vývinom a
udržiavaním excesívneho
používania sociálnych médií.

Názov projektu

Hlavný
riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie
výsledky projektu za rok 2019

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Sociálne poradenstvo a
pomáhajúce profesie

Lukáčová
Nikola,
Mgr.

Tlač vedeckej monografie
„Sociálne poradenstvo
a pomáhajúce profesie“,
s nákladom 150 výtlačkov.

2019/2020

-
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4/49/2019

Sprevádzanie v sociálnej
práci

Štefáková
Lenka,
PhDr., PhD.

5/54/2019

Podpora akreditability
vedného odboru sociálna
práca publikovaním
karentovaných a
indexovaných
publikačných výstupov

Bambúch
Filip, Mgr.

GAPF

5/66/2019

Podpora akreditability
vedného odboru sociálna
práca publikovaním
karentovaných a
indexovaných
publikačných výstupov

GAPF

5/52/2019

Využitie štatistických
metód v sociálnom a
pedagogickom výskume

GAPF

5/57/2019

Starší a mladí v sociálnom
výskume na Slovensku

GAPF

5/62/2019

Sociálna práca so seniormi

GAPF

GAPF

GAPF

5/65/2019

GAPF

5/68/2019

GAPF

5/69/2019

GAPF

GAPF

5/71/2019

5/73/2019

Využitie viacrozmernej
štatistickej metódy
klasifikačných a
asociačných stromov v
sociálnom a pedagogickom
výskume
Pohľady dobrovoľných
imigrantov na život na
Slovensku
Podpora akreditability
vedného odboru sociálna
práca publikovaním
karentovaných a
indexovaných
publikačných výstupov
Sociálna opora zo strany
manažera zariadenia
sociálnych služieb ako
zdroj subjektívnej a
sociálnej spokojnosti
sociálnych pracovníkov –
príprava a implementácia
preventívneho programu

Proces resocializácie a
reedukácie odsúdeného vo
výkone trestu odňatia
slobody a po prepustení na
slobodu

Vytvorením monografie
rozšíriť poznatkovú bázu
z oblasti špecifík sprevádzania
v sociálnej práci, vytvoriť
ucelený súhrn informácií
z najnovších vedeckých
poznatkov.

2019/2020

300

2019/2020

-

2019/2020

-

2019/2020

-

2019/2020

-

2019/2020

100

Kohútová
Katarína,
Mgr., PhD.

Cieľom projektu je
absolvovanie školenia
zameraného na analýzu
viacrozmerných dát,
vďaka čomu sa skvalitní
pripravovaná učebnica.

2019/2020

-

Markovič
Daniel,
Mgr., PhD.

Preklad vedeckej štúdie do
anglického jazyka.

2019/2020

-

Lukáčová
Nikola,
Mgr.

Almašiová
Angela,
PhDr., PhD.
Žilová
Anna, prof.
PhDr., PhD.
Kamanová
Irena, doc.
PhDr., PhD.

Obsahovo pripraviť vedecké
publikácie (monografiu)
v kvalite, ktorá by
korešpondovala
s požiadavkami ako
publikačné výstupy kategórie
„A“.
Preklad vedeckého príspevku
pre účely publikovania
v indexovanom časopise.

Novotná
Alena, doc.
PhDr. PhD.

2019/2020

Rusnáková
Markéta,
doc. PhDr.
PhD.

Cieľom projektu je zistiť
úroveň životnej spokojnosti
podľa štandardizovaného
dotazníka u sociálnych
pracovníkov pracujúcich v
zariadeniach sociálnych
služieb.

2019/2020

-

Špániková
Martina,
PhDr. PhD.

Preklad vedeckého príspevku
pre účely publikovania
v indexovanom časopise.
Výstup je zameraný na
problematiku procesu
resocializácie a reedukácie
odsúdeného vo výkone trestu
odňatia slobody a po
prepustení na slobodu.

2019/2020

300
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GAPF

5/74/2019

Funkcionálne straty a
krízová intervencia

GAPF

5/75/2019

Špecifiká sprevádzania v
sociálnej práci

5/65/2019

Inovatívna forma
multimediálnej podpory
štatistických metód v
sociálnom a pedagogickom
výskume

GAPF

GAPF

1/9/2019

GAPF

2/17/2019

GAPF

2/22/2019

GAPF

2/24/2019

GAPF

2/26/2019

GAPF

2/28/2019

GAPF

2/29/2019

GAPF

2/31/2019

Tvorba výskumu na tému:
Úlohy a miesto sociálneho
pracovníka pri integrácii
osôb so zdravotným
postihnutím na Slovensku
a v Česku.
Publikovanie a prezentácia
odborných a teoretických
príspevkov na troch
medzinárodných
vedeckých konferenciách.
Účasť na konferencii s
názvom 6th International
Multidisciplinary Scientific
Conference SOCIAL
SCIENCES & ARTS SGEM
2019, prípadne v vo
vedeckom časopise
ADALTA
Účasť na CER Medzinárodnej vedeckej
konferencií pre
doktorandov z krajín EÚ.
28.10.2019 - 30.10.2019.
Londýn
Účasť na Medzinárodnej
Masarykovej konferencií
pre Ph.D. študentov a
mladých výskumníkov
December 2019, Hradec
Králové
Tvorba, publikovanie a
prezentácia odborných a
teoretických príspevkov na
medzinárodnej vedeckej
konferencii.

Cieľom projektu je
vypracovanie vedeckej štúdie
s publikovaním
v medzinárodnom zborníku.
Preklad vedeckého príspevku
pre účely publikovania
Štefáková
v indexovanom časopise,
Lenka,
výstup je zameraný na
PhDr., PhD.
problematiku špecifík
sprevádzania v sociálnej práci.
Cieľom projektu je publikovať
odborný článok zameraný na
Kohútová
aplikáciu viacrozmernej
Katarína,
štatistickej metódy
Mgr., PhD.
klasifikačných a asociačných
stromov v sociálnopedagogickom výskume.
Obsahovo pripraviť, realizovať
a materiálne zabezpečiť
Lukáčová
realizáciu vedeckého
Nikola,
výskumu v kvalite, ktorá by
Mgr.
korešpondovala
s požiadavkami KU v RK.
Prezentácia odborného a
Antolová
teoretického textu na
Barbora,
medzinárodnej úrovní krajín
Mgr.
EÚ – prostredníctvom troch
konferencií.

Šrobárová
Soňa, PhDr.,
PhD.

Gejdošová
Zuzana,
Ing., PhD.

Účasť na medzinárodnej
konferencii.

Kobelová
Katarína,
Mgr.

Cieľ projektu: Účasť na
Medzinárodnej vedeckej
konferencií pre PhD.
študentov a mladých
výskumníkov.

Ladňáková
Veronika,
Mgr.

Medzinárodné vedecké
konferencie pre
doktorandov z krajín EÚ

Lukáčová
Nikola,
Mgr.

Diseminácia výskumných
zistení na poprednom
vedeckom podujatí
Účasť na
multidisciplinárnej
vedeckej konferencii

Markovič
Daniel,
Mgr., PhD.
Špániková
Martina,
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Publikovanie a prezentácia
odborných a teoretických
príspevkov na
medzinárodných vedeckých
konferenciách.
Prezentácia odborných
a teoretických poznatkov na
medzinárodných vedeckých
konferenciách.
Aktívna účasť na vedeckom
podujatí s predpokladanou
publikáciou A alebo B
Aktívna účasť na vedeckej
konferencii a vedecký
publikačný výstup zameraný

2019/2020

-

2019/2020

100

2019/2020

-

2019/2020

-

2019/2020

-

2019/2020

-

2019/2020

-

2019/2020

-

2019/2020

-

2019/2020

-

2019/2020

200

SOCIAL SCIENCES &
ARTS SGEM 2020

GAPF

2/32/2019

GAPF

2/33/2019

GAPF

1.1.2019

Účasť na konferencii s
názvom 6th International
Multidisciplinary Scientific
Conference SOCIAL
SCIENCES & ARTS SGEM
2019, prípadne v vo
vedeckom časopise
ADALTA
Účasť na
multidisciplinárnej
vedeckej konferencii
SOCIAL SCIENCES &
ARTS SGEM 2020 s
príspevkom: Špecifiká
sprevádzania v sociálnej
práci.
Výskum sociálnej
komunikácie v
pomáhajúcich profesiách

Mgr. Ing.,
PhD.

na kompetenčný model
sociálneho pracovníka
v penitenciárnej
a postpenitenciárnej
starostlivosti v podmienkach
Slovenskej republiky

Šrobárová
Soňa, PhDr.,
PhD.

Cieľom je účasť na
medzinárodnej konferencií

2019/2020

-

Štefáková
Lenka,
PhDr., PhD.

Aktívna účasť na vedeckej
konferencii a vedecký
publikačný výstup: Špecifiká
sprevádzania v sociálnej práci.

2019/2020

200

2019/2020

-

Bambúch
Filip, Mgr.
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7.3 Riešené projekty

Domáce výskumné:
Grantová
agentúra

KEGA

KEGA

KEGA

VEGA

Číslo
projektu

Názov projektu

010KU4/2019

Inovatívna forma
multimediálnej
podpory štatistických
metód v sociálnom a
pedagogickom
výskume

016KU4/2017

Možnosti
interdisciplinárnej
kooperácie pri
realizovaní
nefarmologickej liečby
seniorov v ústavných
zariadeniach.

007 KU4/2017

Devalvačné prejavy
žiakov voči učiteľom prejavy, príčiny,
prevencia

1/0692/18

Závislosť od internetu
u žiakov základných
škôl v podmienkach SR
a ČR

Hlavný
riešiteľ

Zhodnotenie
a najdôležitejšie výsledky
projektu za rok 2019

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Kohútová
Katarína, Mgr.
PhD.

K výsledkom riešeného
projektu patrí: výber
štatistických procedúr, ktoré
budú súčasťou e-učebnice;
príprava teoretických
východísk štatistických
procedúr; príprava dátových
matíc; vytvorenie webovej
platformy.

2019-2021

500

Analýza klinických štúdií
a odborných, vedeckých
materiálov s cieľom
komplexne spracovať
nefarmakologickú liečbu a jej
využitie v liečebnopreventívnej starostlivosti
o seniora.

2017-2019

200

V roku 2019 sa členovia
výskumného tímu sústredili
na disemináciu výsledkov
realizovaného výskumu
a obhajobu projektu.

2017-2019

500

V roku 2019 sa členovia
výskumného tímu sústredili
na kvantitatívnu analýzu
závislosti žiakov základných
škôl.

2018-2020

200

Hlavný riešiteľ:
Zrubáková
Katarína,
PhDr., PhD.
Spoluriešiteľ
z KSP:
Kamanová
Irena, doc.
PhDr., PhD.
Hlavný
riešiteľ:. Petlák
Erich, doc.
prof. PhDr.,
CSc.
Spoluriešiteľ
z KSP:
Kohútová
Katarína, Mgr.
PhD.
Hlavný riešiteľ:
Šavrnochová
Michaela,
PhDr., PhD.
Spoluriešiteľ
z KSP:
Almašiová
Angela, PhDr.,
PhD.

GAPF:
Grantová
agentúra

GAPF

Číslo
projektu

5/74/2018

Názov projektu

Hlavný
riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie
výsledky projektu za rok 2019

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Rola otca a matky v
súčasnej spoločnosti

Žilová
Anna, prof.
PhDr. PhD.

Cieľom sú výsledky definovania
roly otca a matky v súčasnom
meniacom sa svete, zvlášť
dotýkajúcom sa rodiny.

2018/2019

-

22

GAPF

GAPF

GAPF

GAPF

6/97/2018

1/10/2018

2/28/2018

2/36/2018

GAPF

2/42/2018

GAPF

2/43/2018

GAPF

2/44/2018

Podpora akreditability
vedného odboru
sociálna práca
publikovaním
karentovaných a
indexovaných
publikačných
výstupov
Publikovanie článku v
časopise EPH International Journal
of Humanities and
Social Science.
Účasť na konferencii s
názvom 5th
International
Multidisciplinary
Scientific Conference
Social Sciences & Arts
Sgem 2018
Sociálna práca ako
veda na poprednom
vedeckom podujatí
Účasť na
multidisciplinárnej
vedeckej konferencii
Social Sciences & Arts
Sgem 2018
Účasť na
multidisciplinárnej
vedeckej konferencii
Social Sciences & Arts
Sgem 2018
Účasť na konferencii s
názvom 5th
International
Multidisciplinary
Scientific Conference
Social Sciences & Arts
Sgem 2018

3/50/2018

Vývoj systému liečby
závislosti od alkoholu
na Slovensku.

GAPF

5/61/2018

Moc a pomoc
v ústavnej
starostlivosti

GAPF

5/63/2018

Ochota a podmienky k
regionálnej migrácii

5/64/2018

Koherencie a
diferencie sociálneho
poradenstva a
psychologického
poradenstva na
Slovensku.

GAPF

GAPF

Žilová
Anna, prof.
PhDr. PhD.

Vedecké články/štúdie budú
odrážať vlastné výskumy, vrátane
výsledkov výskumu doktorandov a
kvalitných záverečných prác
študentov v 2. a 3. stupni štúdia v
odbore sociálna práca.

2018/2019

-

Janáková
Michaela,
Mgr.

Výsledkom je publikovanie
vedecko-odborného príspevku o
vývoji systému liečby alkoholovej
závislosti na Slovensku.

2018/2019

-

Gejdošová
Zuzana,
Ing., PhD.

Účasť na medzinárodnej konferencii
5th International Multidisciplinary
2018/2019
Scientific Conference Social Sciences
& Arts Sgem 2018.

-

Markovič
Daniel,
Mgr., PhD.

Aktívna účasť na podujatí Sgem
Social Sciences & Arts Conference Scientific Sessions a vedecký
publikačný výstup.

2018/2019

-

Špániková
Martina,
Mgr. Ing.
PhD.

Aktívna účasť na vedeckej
konferencii a vedecký publikačný
výstup.

2018/2019

300

Štefáková
Lenka,
PhDr. PhD.

Aktívna účasť na vedeckej
konferencii a vedecký publikačný
výstup.

2018/2019

200

Šrobárová
Soňa,
PhDr.,
PhD.

Dosiahnuté výsledky: účasť na
multidisciplinárnej vedeckej
konferencii.

2018/2019

-

2018/2019

-

2018/2019

-

Texty pripravené do monografie sú
výstupom výskumu.

2018/2019

-

Cieľom sú výsledky definovania
koherencií a diferencií sociálneho
poradenstva a psychologického
poradenstva na Slovensku.

2018/2019

-

Janáková
Michaela,
Mgr.
Labáth
Vladimír,
prof.,
PaedDr.,
PhD.
Markovič
Daniel,
Mgr., PhD.

Výsledkom projektu je zmapovanie
a vytvorenie historického prehľadu
systému liečby alkoholovej
závislostí na Slovensku od začiatku
dvadsiateho storočia po súčasnosť.
Bezmocnosť, moc, pomoc sú slová
vyjadrujúce stavy alebo situácie,
ktoré pozná väčšina ľudí,
pravdepodobne v rôznej podobe
všetci z nás.

Novotná
Alena, doc.
PhDr. PhD.
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GAPF

GAPF

5/64/2018

6/76/2018

GAPF

6/83/2018

GAPF

6/85/2018

GAPF

6/88/2018

GAPF

6/89/2018

GAPF

GAPF

GAPF

Sociálna inklúzia s
aspektom krízovej
intervencie.
Signifikantné rozdiely
v užívaní návykových
látok vzhľadom na
rôzne faktory
Preklad vedeckého
textu za účelom
publikovania článku v
časopise EPH International Journal
of Humanities and
Social Science.
Prediktory
kyberšikanovania na
stredných školách
Podmienky a ochota k
regionálnej mobilite
súvisiace so
zamestnaním
Podpora akreditability
vedného odboru
sociálna práca
publikovaním
karentovaných a
indexovaných
publikačných
výstupov

Šrobárová
Soňa,
PhDr.,
PhD.

Dosiahnuté výsledky: zabezpečenie
nákladov na preklad v rámci
pripravovaného vedeckého
príspevku do indexovaného
medzinárodného zborníka..

2018/2019

-

Almašiová
Angela,
PhDr. PhD.

Výsledkom projektu bolo
publikovanie odborného článku
v indexovanom periodiku.

2018/2019

-

Janáková
Michaela,
Mgr.

Kohútová
Katarína,
Mgr. PhD.

Výsledkom projektu je odborný
preklad textu do anglického jazyka
so zámerom publikovania vedeckoodborného príspevku
2018/2019
v karentovanom medzinárodnom
časopise EPH - International Journal
of Humanities and Social Science.
Výsledkom projektu bolo
publikovanie odborného článku
2018/2019
v indexovanom periodiku.

-

-

Markovič
Daniel,
Mgr., PhD.

Štúdia určená na preklad je
výstupom výskumu

2018/2019

-

Novotná
Alena, doc.
PhDr. PhD.

Monografia vznikla na podklade
vlastných výskumov realizovaných
na Slovensku a v Poľskej republike.

2018/2019

-

2018/2019

300

2018/2019

100

2018/2019

-

2018/2019

100

2018/2019

100

6/91/2018

Proces resocializácie a
reedukácie
odsúdeného vo
výkone trestu odňatia
slobody a po
prepustení na slobodu

Špániková
Martina,
Mgr. Ing.
PhD.

6/92/2018

Syndróm vyhorenia v
hospicovej a
paliatívnej
starostlivosti

Štefáková
Lenka,
PhDr. PhD.

6/93/2018

Krízová intervencia
v sociálno-právnej
ochrane na Slovensku.

Šrobárová
Soňa,
PhDr.,
PhD.

GAPF

6/104/2018

Sociálne služby história a súčasnosť

Kamanová
Irena, doc.
PhDr. PhD.

GAPF

5/105/2018

Inštitucionálna
starostlivosť o
seniorov v SR

Kamanová
Irena, doc.
PhDr. PhD.

Preklad vedeckého príspevku pre
účely publikovania v indexovanom
časopise, výstup je zameraný na
úroveň a kvalitu poskytovania
sociálnych služieb v krízovej
intervencii na Slovensku v oblasti
rodovo podmieneného násilia
Preklad vedeckého príspevku pre
účely publikovania v indexovanom
časopise, výstup je zameraný na
problematiku syndrómu vyhorenia
u sociálnych pracovníkov v
hospicovej a paliatívnej
starostlivosti.
Dosiahnuté výsledky: odborný
preklad článku pripravovaného do
indexovaného časopisu.
Projektom sa zabezpečí preklad ako
základ pre následné
odpublikovanie vedeckého
príspevku v
karentovanom/indexovanom
časopise.
Monografia spracuje teoretické
prístupy v práci s danou cieľovou
skupinou a prepojenie na praktickú
sociálnu prácu.
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VI.

Kvalifikačný rast pracovníkov Katedry sociálnej práce

8.1 Plánovaný kvalifikačný rast pracovníkov Katedry sociálnej práce
a) RIGORÓZNE POKRAČOVANIE
Mgr. Katarína Kohútová, PhD. – predpokladané ukončenie rigorózneho konania
v študijnom odbore Psychológia bude v roku 2020.
c) HABILITAČNÉ KONANIE
PhDr. Angela Almašiová, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania
v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2020.
JUDr. Juraj Čech, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania
v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2022.
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania
v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2022.
Mgr. Katarína Kohútová, PhD. – predpokladané ukončenie habilitačného konania
v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2022.
Mgr. Daniel Markovič, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania
v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2023.
Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného
konania v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2023.
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania
v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2022.
PhDr. Lenka Štefáková, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania
v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2025.
d) INAUGURAČNÉ KONANIE
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. - predpokladaný začiatok inauguračného konania
v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2020.
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. – predpokladaný začiatok inauguračného
konania v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2020.
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8.2 Realizovaný kvalifikačný rast pracovníkov Katedry sociálnej práce
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. – Absolvovanie semináru: Building
Partnerships for aLearner-Centred Approach, Bratislava, od 02. do 04.10.2019.
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. – absolvované doplňujúce pedagogické štúdium pre
pedagogického zamestnanca v kategórii – učiteľ, ukončenie Ružomberok, 16.04.2019.
Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD. – absolvované doplňujúce pedagogické štúdium
pre pedagogického zamestnanca v kategórii – učiteľ, ukončenie Ružomberok,
16.04.2019.
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. - Absolvovanie školenia IVPP, s.r.o. Integrované
vzdělávání pomáhajících profesí Sociálně patologické jevy na pozadí současné
rodiny. Akreditováno u MPSV, č. A 2018/0709-SP/PC/VP, 17.10-20.10.2019
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. - Absolvovanie školenia: Syndróm CSA (sexuálne
zneužívanie). Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok, v súvislosti
s implementáciou Národného projektu: Podpora ochrany detí pred násilím / kód ITMS
2014+:312041M679/, Ružomberok, 17.11.2019
PhDr. Lenka Štefáková, PhD. - Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného
vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania „Socioterapia“ v rozsahu 480 hodín.
S odborným obsahom v predmetovej skladbe Teoretické východiská socioterapie
(30 hodín), Systém práce v pomáhajúcich profesiách a sebapoznávanie socioterapeuta
(30 hodín), Osobnosť socioterapeuta a etické východiská jeho práce (30 hodín),
Komunikačné zručnosti socioterapeuta (30 hodín), Podmienky výkonu socioterapie,
prvý kontakt a kontrakt (50 hodín), Posudzovanie klientovej sociálnej situácie a
spoločné plánovanie intervencie (50 hodín), Socioterapeutická intervencia I (50 hodín),
Socioterapeutická intervencia II (50 hodín), Prípadový manažment a ukončenie
socioterapeutickej intervencie (50 hodín), Supervízia socioterapeutického prípadu
(110 hodín). Odborný garant: prof. PhDr. Ján Gabura, CSc. V Šúrovciach 12.01.2019
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VII.

Zamestnanci na Katedre sociálnej práce

Učiteľská (pedagogická) mobilita do zahraničia
Pracovisko PF
KU

Meno
a priezvisko

Povaha
mobility

Trvanie
mobility

Katedra
sociálnej práce

Markéta
Rusnáková

AGMA

24.1.201928.1.2019

Katedra
sociálnej práce

Soňa
Šrobárová

Erasmus +

20.2.201924.2.2019

Katedra
sociálnej práce

Markéta
Rusnáková

AGMA

07.03.201909.03.2019

Riga Strandis University,
Lotyšsko
Faculty of Science, Humanities
and Education
Technical University of Liberec
Universita Transilvania di
Brasov, Rumunsko

Katedra
sociálnej práce

Markéta
Rusnáková

AGMA

17.3.201919.3.2019

Mykolas Romeris University,
Vilnius, Litva

Katedra
sociálnej práce

Markéta
Rusnáková

Erasmus +

1.4.20196.4.2019

Riga Stradins University,
Lotyšsko

Katedra
sociálnej práce

Daniel
Markovič

K107

8.4.201912.4.2019

RUDN University Moskva,
Rusko

Katedra
sociálnej práce

Soňa
Šrobárová

K107

8.4.201912.4.2019

Katedra
sociálnej práce

Lenka
Štefáková

Erasmus +

24.4.201926.4.2019

Katedra
sociálnej práce

Martina
Špániková

Erasmus +

24.4.201926.4.2019

Katedra
sociálnej práce

Emília
Janigová

K107

29.4.20193.5.2019

RUDN University Moskva,
Rusko
Katedra sociologie, andragogiky
a kulturní antropologie, Fakulta
filozofická, Univerzita Palackého
v Olomouci
Katedra sociologie, andragogiky
a kulturní antropologie, Fakulta
filozofická, Univerzita Palackého
v Olomouci
Kamianets-Podilsky I. Ohienko
University, Ukarjina

Katedra
sociálnej práce

Markéta
Rusnáková

Katedra
sociálnej práce

Angela
Almašiová

Katedra
sociálnej práce

Lenka
Štefáková

Katedra
sociálnej práce

AN
EXECUTEVE
program for
catholic
leadership
AN
EXECUTEVE
program for
catholic
leadership

Destinácia mobility

11.07.201921.07.2019

University of Notre Dame, USA

11.07.201921.07.2019

University of Notre Dame, USA

AGMA

26.7.201930.7.2019

Whitelands College Reohampton
University, Londýn, UK

Alena
Zaťková

Erasmus +

8.10.201913.10.2019

University of Vilnius, Faculty of
Medicine

Katedra
sociálnej práce

Soňa
Šrobárová

AGMA

17.10.201920.10.2019

IVPP, s.r.o., Liberec, ČR

Katedra
sociálnej práce

Markéta
Rusnáková

AGMA

23.10.201925.10.2019

Mykolas Romeris University,
Vilnius, Litva
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Katedra
sociálnej práce

Daniel
Markovič

AGMA

27.10.201929.10.2019

Riga Strandis University,
Lotyšsko

Katedra
sociálnej práce

Irena
Kamanová

AGMA

27.10.201929.10.2019

Riga Strandis University,
Lotyšsko

Katedra
sociálnej práce

Markéta
Rusnáková

AGMA

26.10.201929.10.2019

Riga Strandis University,
Lotyšsko

Katedra
sociálnej práce

Soňa
Šrobárová

Erasmus +

27.10.201930.10.2019

Akad. Im. Jana Dlugosza,
Czestochowa

Katedra
sociálnej práce

Zuzana
Gejdošová

Erasmus +

27.10.201930.10.2019

Akad. Im. Jana Dlugosza,
Czestochowa

Učiteľská (pedagogická) mobilita zo zahraničia
Pracovisko
Faculty of Science,
Humanities and Education
Technical University of
Liberec
Faculty of Science,
Humanities and Education
Technical University of
Liberec
Akad. Im. Jana Dlugosza,
Czestochowa

Meno
a priezvisko

Povaha
mobility

Trvanie
mobility

Destinácia
mobility

Dr. Helena
Kalábová

Erasmus +

14.10. 2019 18.10.2019

Katedra
sociálnej práce

Dr. Květuše
Sluková

Erasmus +

14.10.2019 18.10.2019

Katedra
sociálnej práce

doc. Arkadiusz
Marzec

Erasmus +

2.12.2019 6.12.2019

Katedra
sociálnej práce

Doktorandská mobilita do zahraničia
Pracovisko PF
KU
Katedra
sociálnej
práce
Katedra
sociálnej
práce
Katedra
sociálnej
práce
Katedra
sociálnej
práce
Katedra
sociálnej
práce
Katedra
sociálnej
práce

Meno
a priezvisko

Povaha mobility

Trvanie
mobility

Destinácia mobility

Tomáš Hvostík

AGMA

8.1.201912.1.2019

Rajagiri College of Social
Sciences, India

Romana
Longauerová

Erasmus +

1.2.201921.6.2019

Ostravská Univerzita
Česká republika

Tomáš Hvostík

Erasmus +

17.9.201828.6.2019

Ostravská Univerzita
Česká republika

Katarína Özger

Pracovná stáž

01.05.2019 31.07.2019

Diyarbakir, Turecko

Veronika
Ladňáková

Erasmus+

01.07.2019 31.08.2019

Organizácia
Athosworkshop, Grécko,
Kréta, Angeliana

Veronika
Ladňáková

Youth
Exchangenges
Erasmus +

13.11.2019 20.11.2019

Kangerlussuaq, Grónsko
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Doktorandská mobilita zo zahraničia
Prichádzajúci z

Meno
a priezvisko

Povaha
mobility

Trvanie
mobility

Destinácia
mobility

Vasyl Stefanyk Precarpathian
National University

Oksana
Kovalyshyn

SAIA

01.04.2019 –
31.07.2019

Katedra
sociálnej práce

Študentská mobilita do zahraničia
Pracovisko PF KU

Meno
a priezvisko

Povaha
mobility

Trvanie
mobility

Destinácia
mobility

Katedra sociálnej
práce

Kristína Valková

Stáž Erasmus

2 mesiace
ZS

Dětský domov
Uherské Hradiště

Študentská mobilita zo zahraničia
Prichádzajúci z

Meno
a priezvisko

Povaha
mobility

Trvanie
mobility

Destinácia
mobility

Stanislaw Staszic University of
Applied Sciences in Piła, Poland

Adrian
Zalachowski

Erasmus +

ZS

Katedra
sociálnej práce

Jan Grodek State Vocational
Academy in Sanok, Poland

Juliana
Serwaczak

Erasmus +

ZS

Katedra
sociálnej práce

Jesuit University Ignatianum in
Krakow, Poland

Kamila Sołtysik

Erasmus +

ZS

Katedra
sociálnej práce

PWSZ in Jana Grodka w Sanoku,
Poland

Maria Switlicka

Erasmus +

LS

Katedra
sociálnej práce
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VIII. Podporné činnosti Katedry sociálnej práce
prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
Člen Asociácie mediátorov Slovenska
Člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
Člen spoločnosti pre arteterapiu Terra Therapeutica
Odborný garant vzdelávacieho program Mediácia, Centrum ďalšieho vzdelávania
Univerzity Komenského v Bratislave
Predseda vedeckého výboru medzinárodnej konferencie Mediácia - metóda a profesia,
Modra, 05. - 06. 04. 2019
Predseda skúšobnej komisie štátnych záverečných skúšok v bakalárskom
a magisterskom študijnom odbore Sociálna práca, 21. 05. 2019
Člen komisie pre obhajoby dizertačných prác v dňoch 26. 08. 2019
Oponent dizertačnej práce - Mgr. Boris Pták - Vyhodnocovanie potrieb dieťaťa
z hľadiska bezpečia podľa modelu Sings of Safety
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Členka Vedeckej rady PF KU v Ružomberku, odbor sociálna práca.
Členka Vedeckej rady KU v Ružomberku, odbor sociálna práca.
Recenzentka pre časopis Sociálna práca/Sociální práce vedený v databáze SCOPUS.
Členka redakčnej rady časopisu Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki
Ekonomiczne, indexovaný v ERIH PLUS.
Členka redakčnej rady časopisu Scientific Bulletin of Chełm: Section of Pedagogy,
indexovaný v ERIH PLUS.
Editorka publikácie Rodzina w przestrzeni wyzwań oraz problemów w obszarze
prawnym i społecznym = Rodina v priestore výziev a problémov v rozmere právnom
a spoločenskom: (poľsko-slovenský výskum): (badania polsko-słowackie) /
Gretkowski, Andrzej Ryszard ; Chmielewski, Jarosław; Žilová, Anna. Warszawa
(Poľsko): Dom Wydawniczy Elipsa, 2019. - 229 s. - ISBN 978-83-8017-260-9.
Recenzentka publikácie: ŽILOVÁ, A.: GRETKOWSKI, A., NOVOTNÁ, A., BIENIAS,
R.; Rodzina w przestrzeni wyzwań oraz problemów w obszarze psychologicznym,
wychowawczym i edukacyjnym (badania polsko-słowackie) = Rodina v priestore
výziev a problémov v rozmere psychologickom, výchovnom a vzdelávacom (poľskoslovenský výskumy). 1. vyd. Warszawa, Poland: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2019. 212
s. ISBN 978-8017-259-3.
Oponentka inauguračného konania doc. PhDr. Márie Šmidovej, PhD. za profesorku
v študijnom odbore “sociálna práca”, VŠZaSP sv. Alžbety, 19.02.2019, Bratislava.
Oponentka inauguračného konania doc. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD., VŠZaSP sv.
Alžbety, 19.02.2019, Bratislava.
Členka komisie inauguračného konania doc. MUDr. Mgr. Mariana Bartkovjaka, PhD.
VŠZaSP sv. Alžbety, 19.02.2019, Bratislava.
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Predsedníčka komisie pre prijímacie pohovory na doktorandské štúdium v študijnom
programe Sociálna práca v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca v dňoch 17. 06.
2019, 26. 08. 2019 a 03. 09. 2019.
Predsedníčka komisie pre prijímacie pohovory na doktorandské štúdium v študijnom
programe Poradenstvo a sociálna komunikácia v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna
práca dňa 17. 06. 2019.
Predsedníčka skúšobnej komisie štátnych záverečných skúšok v bakalárskom
a magisterskom študijnom odbore Sociálna práca v dňoch 22. 01. 2019, 21. 05. 2019 a
22. 08. 2019.
Členka komisie pre obhajoby dizertačných prác v dňoch 23. 08. 2019, 26. 08. 2019 a 27.
08. 2019.
Predsedníčka komisie pre obhajoby dizertačných prác v dňoch 26. 08. 2019 a 25. 10.
2019.
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA.
Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku.
Členka komisie starostlivosti o obyvateľov pri MsZ Ružomberok.
Členka komisie sociálnej pomoci a rodiny pri VUC Žilina.
Členka pracovnej skupiny pri VUC - Koncepcia rozvoja sociálnych služieb ŽSK.
Odborná garantka komunitného plánovania sociálnych služieb mesta Ružomberok.
Odborná garantka CSS ViaVitae, n.o.
Členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce a dizertačné skúšky JUDr. Jána
Gaburu, PhDr. Andrei Hurbanovej, JUDr. Renáty Dolanskej. VŠZaSP sv. Alžbety
Bratislava, 19.2.2019.
Členka skúšobnej komisie dizertačnej skúšky mgr. inż. Roberta Szotu. PF KU
v Ružomberku, 22.3.2019.
Členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce mgr Stanisława Bukalského (PF KU
v Ružomberku, 25.6.2019), PaedDr. Anny Havkovej (PF KU v Ružomberku, 23.8.2019),
mgr Jarosława Jędrzejczaka (PF KU v Ružomberku, 25.10.2019).
Predseda skúšobnej komisie dizertačnej skúšky PhDr. Marie Borovej. PF KU
v Ružomberku, 25.10.2019.
Predseda komisie pre obhajobu dizertačnej práce mgr Agaty Jałowieckej - Frania (PF
KU v Ružomberku, 25.6.2019), Mgr. Janety Teluchovej (PF KU v Ružomberku,
21.8.2019), PhDr. Janky Tholtovej (PF KU v Ružomberku, 27.8.2019).
Predseda rigoróznej komisie pre rigorózne konanie v študijnom odbore sociálna
práca,
Pedagogická
fakulta,
Katolícka
univerzita
v Ružomberku.
Ružomberok, 20.02.2019, 06.03.2019, 17.06.2019.
Členka komisie pre prijímacie pohovory v doktorandskom štúdiu v študijnom
programe sociálna práca, PF KU v Ružomberku, 26.8.2019, 3.9.2019.
Predseda skúšobnej komisie štátnej záverečnej skúšky v bakalárskom a magisterskom
študijnom odbore sociálna práca, Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta,
Katolícka univerzita v Ružomberku. Ružomberok, 21.5.2019, 22.8.2019.
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Členka výberovej komisie pre výberové konanie na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku vyhlásené dňa 30.4.2019 pod číslom CZ 3771/2019 PF na 2 miesta
odborného asistenta sociálna práca pracovisko Ružomberok, 24.5.2019.
Odborný garant a člen organizačného výboru XV. Celoslovenskej konferencie sestier
pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb. 06. - 07. septembra 2019 v Ružomberku.
Spoluzostavovateľka recenzovaného zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie: Sociálne služby v samospráve. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku. 2019. 164 s. ISBN 978-80-561-0687-7.
Členka vedeckého výboru VI. Medzinárodnej vedeckej konferencie „Prax mediácie
v rôznych oblastiach spoločenského života“. 05. – 06. 04. 2019. Modra.
Členka vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie „Mediácia - metóda
alebo profesia“. Asociácia mediátorov Slovenska. 13.04.2019. Modra.
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
Autor publikácie - Pomáhať láske rásť. Komentár k „Amoris laetitia“ a inšpirácie pre
pomáhajúce profesie. Brno: Akademie kanonického práva, 2019. 129 s. ISBN 978-80906945-9-0.
Člen redakčného kolégia od roku 2019 vo štvrťročníku Ethos – štvrťročník Inštitútu
Jána Pavla II. v Lubline, Poľsko.
Člen Rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelávanie a kultúru.
Hosťujúci člen Komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce na
Slovensku.
Člen redakčnej rady časopisu Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in
Ružomberok – Vedecké štúdie Katolíckej univerzity v Ružomberku, ISSN 1335 – 9185.
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.
Zostavovateľka: GRETKOWSKI, A. – NOVOTNÁ, A. – BIENIAS, R.: Rodzina w
przestrzeni wyzwań oraz problemów w obszarze psychologicznym, wychowawczym
i edukacyjnym. = Rodina v priestore výziev a problémov v rozmere psychologickom,
výchovnom a vzdelávacom: (badania polsko-słowackie) = (poľsko-slovenský
výskum). 1. vyd. Warszawa (Poľsko): Dom Wydawniczy Elipsa, 2019. 212 s. slovenčina, angličtina, poľština. ISBN 978-83-8017-259-3.
Členka komisie pre dizertačné skúšky Ing. Beáty Ľubovej, Mgr. Michaely Janákovej.
Ružomberok, 26. 03. 2019.
Členka komisie pre prijímacie pohovory pre 3.stupeň doktorandského štúdia,
v študijnom programe Poradenstvo a sociálna komunikácia, Sociálna práca.
Ružomberok, 17. 06. 2019.
Členka rigoróznej komisie pre rigorózne konanie, Pedagogická fakulta, Katolícka
univerzita v Ružomberku. 20. 02. 2019, 06. 03. 2019, 17. 06. 2019.
Členka skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky magisterskom študijnom
odbore sociálna práca v Ružomberku. 21. 05. 2019.
Recenzentka pre časopis Sociálna práca/Sociální práce vedený v databáze SCOPUS.
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Členka vedeckej rady časopisu Rocznik Praca socjalna, vydávaný 1x ročne v januári
(od 2014), Zeszyt Praca Socjalna, [Issue of Social Work], Czasopismo: Roczniki
Teologiczne, Lublin, KUL, ISSN: 2353-7272.
Členka akademickej rady (redakčnej rady) časopisu Charity. Philanthropy and social
work. Od No 1/2014 ed. Wierzbieniec, W. Jarosław: PWSTE. 96 p. ISSN 2353-4605.
Členka vedeckej rady časopisu: Społeczeństwo. Edukacja. Język, Wydawnicztwo
PWSZ Plock, ISSN 2353-1266, e-ISSN 2449-7983 Czasopismo indexovaný v Index
Copernicus (ICV 2015: 46.98) a dostupný tiež v bázach: BazHum a CEJSH (The Central
European Journal of Social Sciences and Humanities).
Členka vedeckej rady zborníkového časopisu Rocznik towarzystwa naukowego
Plockiego (yearbook of scientific society of Plock IX), Plock 2018, ISSN 0860-56-37.
Členka odborovej komisie, odbor sociálna práca, Pedagogická fakulta, Katolícka
univerzita, Ružomberok.
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
Členka Vedeckej rady PF KU v Ružomberku.
Členka Správnej rady Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci.
Členka redakčnej rady časopisu Sociální práce / Sociálna práca (odborný recenzovaný
časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci, SCOPUS 2016 -).
Členka redakčnej rady "Social Work" The academic journal Social Work is included in
the Ulrich’s PROQUEST, C.E.E.O.L. databases. Mykolas Romerys Unversity, ISSN
online 2029-2775 / ISSN print 1648-4789.
Členka redakčnej rady vedecko-odborného časopisu pre sociálnych pracovníkov
a chronicky chorých... „Sociálno zdravotnícke spektrum“, ISSN 1339-2379.
Členka Akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky pre oblasť vzdelávania.
Poradkyňa primátora mesta Ružomberok pre oblasť sociálnych vecí a rodinu.
Členka komisie pre prijímacie konanie v doktorandskom štúdiu v študijnom
programe Sociálna práca v študijnom odbore Sociálna práca, PF KU v Ružomberku.
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku.
Predsedníčka Stálej komisie pre ŠVOČ v odbore sociálna práca pri Asociácii
vzdelávateľov v sociálnej práci.
Členka komisie školského kola ŠVOČ v kategórii bakalárske a magisterské štúdium:
2019.
Členka komisie fakultného kola ŠVOČ – 2015 (trvá).
Členka skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v bakalárskom, magisterskom
študijnom programe Sociálna práca dennej a externej formy PF KU v Ružomberku.
Členka skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v bakalárskom študijnom
programe Pedagogika, psychológia a sociálno-vedný základ.
Poskytnutie rozhovoru do Ružomberského magazínu týkajúceho sa výsledkov
výskumu užívania návykových látok ružomberskými dospievajúcimi, 2019.
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JUDr. Juraj Čech, PhD.
Predseda Legislatívnej komisie AS KU v Ružomberku - do 9.11.2019.
Člen AS KU v Ružomberku za Pedagogickú fakultu.
Člen Legislatívnej komisie za AO PF KU.
Predseda poradného orgánu primátora mesta Ružomberok.
Člen Komisie pre územné plánovanie, výstavbu, dopravu a životné prostredie mesta
Ružomberok.
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku.
Členka komisie pre prijímacie konanie na bakalárske a magisterské štúdium
v študijnom programe sociálna práca na PF KU.
Členka komisie pre prijímacie konanie v doktorandskom štúdiu v študijnom
programe Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby v študijnom odbore
Sociálna práca, PF KU v Ružomberku.
Členka komisie pre rigorózne konanie v odbore sociálna práca.
Členka skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v bakalárskom, magisterskom
študijnom programe Sociálna práca dennej a externej formy PF KU v Ružomberku.
Členka komisie pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov na PF KU v Ružomberku.
Členka atestačnej komisie CCV PF KU v Ružomberku.
Mgr. Katarína Kohútová, PhD.
Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku.
Členka komisie celoslovenského kola ŠVOČ v kategórii bakalárske štúdium: 2019 –
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre.
Členka komisie školského kola ŠVOČ v kategórii bakalárske a magisterské štúdium:
2019.
Členka komisie fakultného kola ŠVOČ – 2015 (trvá).
Koordinátorka pre prácu so žiakmi so špecifickými potrebami – 2016 (trvá).
Členka skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v bakalárskom, magisterskom
študijnom programe Sociálna práca dennej a externej formy PF KU v Ružomberku.
Členka skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v bakalárskom študijnom
programe Pedagogika, psychológia a sociálno-vedný základ.
Poskytnutie rozhovoru do Ružomberského magazínu týkajúceho sa výsledkov
výskumu užívania návykových látok ružomberskými dospievajúcimi, 2019.
Recenzentka knihy: Petlák, E. 2019. Motivácia v edukačnom procese. Bratislava:
Wolters Kluwer, 104 s. ISBN 978-80-571-150-5.
Mgr. Daniel Markovič, PhD.
Rozvrhár Katedry sociálnej práce PF KU (od roku 2009).
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Správca facebookovej stránky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku (od roku 2017).
Admin facebookovej stránky Katedry sociálnej práce PF KU (od roku 2019).
Člen promotímu PF KU (výjazdy na stredné školy, veľtrhy vysokých škôl).
Člen Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku (od roku 2012).
Člen Rady Asociácie vysokoškolských poradcov Slovenska (od roku 2013).
Člen Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (od roku 2015).
Vyučujúci Univerzity tretieho veku na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
Člen komisie pre magisterskú súťažnú kategóriu celoslovenského kola Študentskej
vedeckej odbornej činnosti v odbore sociálna práca (od roku 2015), v roku 2019 sa
konala v Nitre.
Člen komisie pre prijímacie konanie na doktorandské štúdium v študijnom programe
sociálna práca na PF KU (jún a august 2019).
Člen komisie pre rigorózne konanie v študijnom odbore sociálna práca.
Vedenie prednášok a cvičení v anglickom jazyku pre študentov prichádzajúcich na
mobilitu Erasmus+ a iné mobility: History of Social Work.
Spolupracovník Centra celoživotného vzdelávania PF KU.
Recenzent publikácie: Rodina v kontexte sociálnych zmien v súčasnosti. / Gejdošová,
Z.; Pták, B.; Šrobárová, S.; Kamanová, I. (Recenzent) ; Markovič, D. (Recenzent);
Pekarčík, Ľ. (Recenzent). 1. vyd. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku.
VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019. 85 s. ISBN 978-80-561-0651-8.
Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD.
Členka Dozornej rady Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku.
Členka Stálej komisie pre ŠVOČ v odbore sociálna práca pri Asociácii vzdelávateľov
v sociálnej práci.
Členka Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
Členka organizačného výboru a hodnotiacej komisie pre školské kolo Študentskej
vedeckej odbornej činnosti v študijnom odbore sociálna práca, Katedra sociálnej práce,
Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku. Ružomberok, 11.04.2019.
Členka organizačného výboru XV. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich
v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou „Dilemy ošetrovateľskej
starostlivosti v ZSS. Dlhodobá starostlivosť.“ Ružomberok, 06-07.09.2019.
Vedenie a oponovanie bakalárskych a magisterských prác.
Členka skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v bakalárskom a magisterskom
študijnom odbore sociálna práca, Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta,
Katolícka univerzita v Ružomberku. Ružomberok, 21.05.2019.
Členka rigoróznej komisie pre rigorózne konanie v študijnom odbore sociálna práca,
Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku. Ružomberok, 20.02.2019,
06.03.2019, 17.06.2019.
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.
Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku.
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Členka Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov.
Členka Asociácie sociálnych poradcov a sociálnych pracovníkov SR.
Členka komisie pre prijímacie konanie na bakalárske a magisterské štúdium
v študijnom programe sociálna práca na PF KU.
Erasmus koordinátor pre katedru sociálnej práce 2019.
Zostavovateľka kolektívnej monografie Rodina v kontexte sociálnych zmien
v súčasnosti. Ružomberok (Slovensko): Katolícka univerzita v Ružomberku. Verbum
- vydavateľstvo KU, 2019. 98 s. ISBN 978-80-561-0651-8.
Vedenie bakalárskych, diplomových a DPŠ prác.
Členka skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v bakalárskom a magisterskom
študijnom odbore sociálna práca, Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta,
Katolícka univerzita v Ružomberku. Ružomberok, 21.05.2019.
Členka rigoróznej komisie pre rigorózne konanie, Pedagogická fakulta, Katolícka
univerzita v Ružomberku.
Vedenie prednášok a cvičení v anglickom jazyku pre študentov prichádzajúcich na
mobilitu Erasmus+ a iné mobility: Crisis Intervention of Social Work.
Spolupracovník Centra celoživotného vzdelávania PF KU.
Členka komisie na motivačné pohovory pre prijímacie konanie, Pedagogická fakulta,
Katolícka univerzita v Ružomberku. Ružomberok, 2019
Manažér a organizátor zbierky šatstva pre ľudí bez domova v rámci ich monitorovania
v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, študentmi PF KU a políciou mesta
Ružomberok.
PhDr. Lenka Štefáková, PhD.
Členka Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
Metodička odbornej praxe na Katedre sociálnej práce.
Členka organizačného výboru XV. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich
v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou „Dilemy ošetrovateľskej
starostlivosti v ZSS. Dlhodobá starostlivosť.“ Ružomberok, 06.09.-07.09.2019
Spoluzostavovateľka recenzovaného zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie: Sociálne služby v samospráve. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku. 2019. 164 s. ISBN 978-80-561-0687-7.
Vedenie bakalárskych prác.
Členka rigoróznej komisie pre rigorózne konanie v študijnom odbore sociálna práca,
Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku. Ružomberok, 20.02.2019,
06.03.2019, 17.06.2019
Členka skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v bakalárskom a magisterskom
študijnom odbore sociálna práca, Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta,
Katolícka univerzita v Ružomberku. Ružomberok, 21.05.2019
Členka v hodnotiacej komisii pre ŠVOČ v študijnom odbore sociálna práca, Katedra
sociálnej práce, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku.
Ružomberok, 11.04.2019
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Členka komisie na motivačné pohovory pre prijímacie konanie v študijnom odbore
sociálna práca, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku.
Ružomberok, 07.05.2019
Recenzia príspevku – Mgr. Romana Longauerová: Kvalita života osôb s diagnózou
Diabetes Mellitus 1.typ. In Sociálne služby v samospráve. Ružomberok 2019. 164 s.
ISBN 978-80-561-0687-7

Podporné činnosti doktorandov
Mgr. Barbora Antolová
Členka organizačného výboru Zasadnutia Snemu Slovenskej komory sociálnych
pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Ružomberok, 10. január 2019.
Členka organizačného výboru celoslovenskej konferencie žiakov so všeobecným
intelektovým nadaním vzdelávaných podľa Programu APROGEN, ktorá sa konala na
Pedagogickej fakulte s názvom: ,,Malá vedecká konferencia.“ Ružomberok, 06. jún
2019.
Členka organizačného výboru XV. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich
v zariadeniach sociálnych služieb s názvom: ,,Dilemy ošetrovateľskej starostlivosti
v ZSS. Dlhodobá starostlivosť.“ Ružomberok, 06. – 07. september 2019.
Aktívna účasť na participácii DOD (deň otvorených dverí) Katolíckej univerzity,
pedagogickej fakulty za katedru sociálnej práce, ktorý sa konal dňa 5. februára 2019.
Sprevádzanie študentov ERASMUS+ dňa 10.04.2019 na výletný program Vlkolínec
a Kúpele Lúčky.
Sprevádzanie študentov z Indie (ERASMUS+) na Vlkolínci a Donovaloch, dňa 7. mája
2019.
Sprevádzanie študentov z Indie (ERASMUS+) na podujatí v Liptovských Sliačoch
s názvom ,,Na muzike s muzičkou,“ dňa 18. mája 2019.
Aktívna účasť na participácii Workshopu Detskej univerzity v Ružomberku za
katedru sociálnej práce, ktorá sa konala 1. – 4. júla 2019. Názov Workshopu: ,,Podpora
budovanie medziľudských vzťahov (ako forma sociálnej prevencie).“
Mgr. Filip Bambúch
Pracovná cesta na veľtrh – „Kam na vysokú 2019“, dňoch 29. januára v Trnave a 30.
januára 2019 v Nitre (pod záštitou Mgr. Daniela Markoviča, PhD. a Mgr. Karola
Černogurského, PhD.).
Mgr. Lenka Chlebanová
Členka organizačného výboru "Zasadnutia snemu Slovenskej komory sociálnych
pracovníkov a asistentov sociálnej práce" konaného v Ružomberku dňa 10. januára
2019.
Participácia na veľtrhu vysokých škôl "Kam na vysokú" január 2019, Prešov
Sprevádzanie študentov z programu Erazmus + z Indie máj 2019
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Členka organizačného výboru "XV. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v
zariadeniach sociálnych služieb" konanej v dňoch 06. - 07. septembra 2019 v
Ružomberku.
Členka organizačného výboru celoslovenskej malej vedeckej konferencie žiakov so
všeobecným intelektovým nadaním vzdelávaných podľa programu Aprogen, kt. sa
konala dňa 6. júna 2019 v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Členka volebnej komisie do AS KU 6.11.2019 (Ružomberok-Poprad-Levoča)
Členka Akademického senátu PF KU od 9.10.2019.
Mgr. Michaela Jombíková Janáková
Spoluorganizovanie monitoringu ľudí bez domova spojeného s distribúciou teplého
šatstva dňa 12.11.2019 v meste Ružomberok, do ktorej sa zapojili študenti katedry
Sociálnej práce v súčinnosti s mestskou políciou.
Členstvo v organizačnom výbore konferencie: Zasadnutie Snemu Slovenskej komory
sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, KU Hrabovská cesta 1A (aula),
10.1.2019
Mgr. Katarína Kobelová
Členka organizačného výboru "Zasadnutia snemu Slovenskej komory sociálnych
pracovníkov a asistentov sociálnej práce" konaného v Ružomberku dňa 10. januára
2019.
Participácia na organizovaní odborného semináru v rámci Svetového dňa sociálnej
práce na KSP PF KU v Ružomberku, 19.03.2019.
Členka organizačného výboru "XV. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v
zariadeniach sociálnych služieb" konanej v dňoch 06. - 07. septembra 2019 v
Ružomberku.
Participácia pri vyhodnocovaní spokojnosti študentov s vyučujúcimi na PF KU
v Ružomberku, 2019.
Participácia pri tvorbe výskumu v rámci Koncepcie rozvoja sociálnych služieb
v Žilinskom samosprávnom kraji, 2019.
Participácia na "Dni otvorených dverí na Katolíckej univerzite v Ružomberku dňa
05.02.2019.
Participácia na sprevádzaní študentov z Indie v rámci výmenného študijného pobytu
máj 2019. Galéria Ľudovíta Fullu „Ochutnávka indickej kultúry“. 14.5.2019
Členka akademického senátu od 22. novembra 2017 na funkčné obdobie AS PF KU do
7.11.2020.
Členka volebnej komisie do AS KU 6.11.2019 (Ružomberok-Poprad-Levoča)
Mgr. Veronika Ladňáková
Členka organizačného výboru domácej vedeckej konferencie "Malá vedecká
konferencia", ktorá sa konala v RK dňa 06.06.2019
Participácia na podujatí veľtrhu vysokých škôl "Kam na vysokú" dňa 30.01.2019.
Participácia na činnosti občianskych združení:
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Koordinátorka projektov v Metro, o. z. so sídlom v Martine.
Participácia na organizovaní aktivít ako členka OZ Upracme Slovensko so sídlom v
Martine.
Participácia na projekte "Back to the Gree nLand" s OZ Mother Flower.
Mgr. Romana Longauerová
Členstvo v organizačnom výbore konferencie: Zasadnutie Snemu Slovenskej komory
sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, KU Hrabovská cesta 1A (aula),
10.1.2019
Sprevádzanie študentov z Poľska vrámci programu Erasmus+ 2019
Členstvo v OZ Asociácia doktorandov Slovenska
Mgr. Nikola Lukáčová
Členka organizačného výboru zasadnutia snemu komory sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce, ktorý sa konal 10. januára 2019 na pôde Pedagogickej
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Členka organizačného výboru celoslovenskej malej vedeckej konferencie žiakov so
všeobecným intelektovým nadaním vzdelávaných podľa programu Aprogen, kt. sa
konala dňa 6. júna 2019 v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Pracovná cesta na veľtrh – „Kam na vysokú 2019“, dňoch 29. januára v Trnave a 30.
januára 2019 v Nitre (pod záštitou Mgr. Daniela Markoviča, PhD. a Mgr. Karola
Černogurského, PhD.).
Aktívna účasť na participácii DOD na KU v Rk, Pedagogickej fakulty, dňa 5. februára
2019, odbor Sociálna práca.
Participácia na organizovaní odborného semináru v rámci Svetového dňa sociálnej
práce na KSP PF KU v Ružomberku, 19.03.2019.
Participácia pri vyhodnocovaní spokojnosti študentov s vyučujúcimi na PF KU
v Ružomberku, 2019.
Participácia pri tvorbe výskumu v rámci Koncepcie rozvoja sociálnych služieb
v Žilinskom samosprávnom kraji, 2019.
Sprevádzanie účastníkov z Erasmus+ na výlete vo Vlkolínci a na Lúčkach, dňa 10.
apríla 2019.
Sprevádzanie študentov z Indie (Mobilita z Rajagiri College of Social Science) na
Vlkolínci a Donovaloch, dňa 7. mája 2019.
Sprevádzanie študentov z Indie (Mobilita z Rajagiri College of Social Science) na
podujatí v Liptovských Sliačoch – „Na muzike s muzičkou“, dňa 18. mája 2019.
Aktívna účasť na workshope Detskej univerzity 2019: Múdrejší vyhráva!, ktorá
prebiehala na Katolíckej univerzite v Ružomberku v priestoroch Pedagogickej fakulty
od 1. júla do 4. júla 2019. Názov workshopu: „Podpora budovania medziľudských
vzťahov (ako forma sociálnej prevencie)“.
Pracovná cesta na veľtrh vysokých škôl – „Kam na vysokú 2019“, dňa 17. októbra 2019
v Poprade (pod záštitou Mgr. Daniela Markoviča, PhD. a prodekanky doc. PhDr.
Markéty Rusnákovej, PhD.)
39

Mgr. Katarína Özger
Sprevádzanie študentov z programu Erazmus + z Indie máj 2019
Činnosť v občianskom združení Spojenia
Mgr. Boris Pták
Člen akademického senátu KU
Organizácia Dňa otvorených dverí PFKU
Organizácia podujatia Kam na vysokú
Pomoc pri voľnočasových podujatiach SPDDD Úsmev ako dar
Mgr. Beáta Valentínyová
Participácia na Dni otvorených dverí PF KU, na podujatí Kam na Vysokú školu
Členka Akademického senátu v PF KU
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IX.

Rozvoj Katedry sociálnej práce

Pracovníci Katedry sociálnej práce pracujú na odbornom a vedeckom raste, o čom
svedčia aj rozvojové projekty katedry. V rámci katedry sa vytvára vhodné prostredie
na rôzne výskumy, vedecké štúdie, odborné garancie projektov, s ohľadom na
dlhodobý zámer Katolíckej univerzity v Ružomberku na roky 2018-2023, zvlášť v tretej
kapitole Výskum.
Z rozvojového projektu 002KU-2-3/2016 Rozvoj a podpora kvalitného a udržateľného
vzdelávania na KU, bolo na Katedre sociálnej práce vytvorené Sociálno-pedagogické
výskumné laboratórium, ktoré permanentne slúži pre účely výskumných aktivít
študentov, doktorandov a pedagogických zamestnancov, ako aj pre účely edukácie
študentov PF KU z oblasti kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Súčasťou
laboratória je i novo zakúpený softvér TAP Systém a Atlas.ti. Softwér TAP slúži na
prípravu, skenovanie a automatizované vyhodnocovanie testov/dotazníkov.
Laboratórium je vybavené 10 počítačovými zostavami, skenerom a dvoma
tlačiarňami. Získaný Softvér a jeho následné využitie slúži na usporiadanie,
analyzovanie a spracovanie kvantitatívnych, kvalitatívnych dát a umožňuje
spracovanie a triedenie dát pre potreby realizovaných výskumov pedagógmi
a študentmi PF KU v Ružomberku.
Ďalším rozvojovým projektom je projekt: Komunitné plánovanie sociálnych služieb
v miestnej komunite, č.: ZML 554/2018 RE
Hlavným cieľom bolo zistiť názory obyvateľov Mesta Ružomberok na sociálne
a súvisiace služby, poskytované na území Mesta Ružomberok prostredníctvom
metódy rozdávaného dotazníka. Výskumnú vzorku tvorili obyvatelia Mesta
Ružomberok vo veku od 18 do 85 rokov v počte 639 respondentov, s trvalým pobytom
na jeho území. Z realizovaného výskumu boli spracovaný výskumné dáta do vedeckej
štúdie, ktoré neboli do teraz nikde inde publikované a prinášajú nové zistenia na
základe ktorých bol spracovaný strategický dokument pod názvom 3. komunitný plán
sociálnych a súvisiacich služieb mesta Ružomberok na obdobie rokov 2018-2022.
VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018. - 132 s. ISBN 978-80-561-0568-9. V dokumente sú
spracované výskumné dáta s výskumov realizovaných Katedrou sociálnej práce z
predchádzajúcich rokov zameraný na užívanie návykových látok na základných a
stredných školách v meste Ružomberok, výskumnú vzorku tvorilo 1 867
respondentov zo všetkých základných a stredných škôl. Následne boli tieto dáta
komparované so súčasnými dátami z ktorých boli vytvorené konkrétne priority, ciele
a aktivity zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov. Jednotlivé dáta
výskumných zistení sú spracované v implementačnej časti dokumentu, ktoré budú
následne evaluované.
Dr. Markovič bol v roku 2019 externým riešiteľom projektu Medzinárodné hodnotenie
kľúčových kompetencií dospelých (NÚCEM, OP Ľudské zdroje, ITMS 312011R425).
Hlavným cieľom, ktorý si Katolícka univerzita v rokoch 2018-2023 dala za cieľ, je
skvalitňovanie a podpora postavenia Katolíckej univerzity v Ružomberku ako
výskumnej inštitúcie, ktorá spolupracuje na medzinárodnom výskume
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prostredníctvom interdisciplinárneho výskumu a dialógu, založenom na prepojení
náboženstva a kultúry, viery a vedy.
Rozvojové aktivity doktorandov
Doktorandi katedry sociálnej práce prehlbovali aj v roku 2019 svoju kvalifikáciu na
viacerých vzdelávacích podujatiach.
Mgr. Barbora Antolová
Zúčastnila sa na odbornom seminári pod názvom ,,Centrá pre rodiny s deťmi –
sociálna práca v komunite,“ ktorý sa konal v rámci svetového dňa sociálnej práce – 19.
marca 2019v Ružomberku na Katolíckej univerzite, Pedagogickej fakulty pod vedením
doc. PhDr. Ireny Kamanovej, PhD., MHA.
Zúčastnila sa na odbornom seminári pod názvom ,,Plánovanie sociálnej práce
s dieťaťom a jeho rodinou,“ ako zapojiť a iniciovať potenciál širokej rodiny, blízkych
osôb dieťaťa a komunity, ktorý sa konal dňa 27. marca 2019 v Ružomberku na
Katolíckej univerzite, Pedagogickej fakulty pod záštitou organizácie Úsmev ako dar.
Mgr. Lenka Chlebanová
Zúčastnila sa na odbornom seminári Podpora dôležitosti medziľudských vzťahov,
"Centrá pre rodiny s deťmi - sociálna práca v komunite" dňa 19.3.2019 v Ružomberku.
Zúčastnila sa na vzdelávacom seminári "Plánovanie sociálnej práce s dieťaťom a jeho
rodinou - efektívne využitie rodinných konferencií." dňa 27.3. 2019 v Ružomberku.
Zúčastnila sa na medzinárodnej konferencii "Najmenší z nás: právna ochrana osôb
pred narodením" dňa 17.10.2019 v Brne.
Mgr. Michaela Jombíková Janáková
Absolvovala výcvik v psychoterapii, v systéme SUR, v rozsahu 600 h. v rokoch 2014 –
2019, v ČR.
V termíne 11. - 13. 10. 2019 sa zúčastnila odbornej konferencie Dni prof. Vladimíra
Novotného v Bojniciach (11. Bojnická AT konferencia) na tému Lož v adiktológii.
Zúčastnila sa na workshopu identifikácia a integrácia žiaka s FASD, ktorý sa konal
5.11.2019, v Ružomberku na Katolíckej univerzite, Pedagogickej fakulty v rámci
Týždňa vedy a techniky na Slovensku.
Absolvovala štúdium anglického jazyka vo vzdelávacom centre JOY, Ružomberok
(2018 – 2019).
Mgr. Katarína Kobelová
Zúčastnila sa na odbornom seminári pod názvom „Centrá pre rodiny s deťmi –
sociálna práca v komunite“, ktorý sa konal v rámci svetového dňa sociálnej práce – 19.
marca 2019 v Ružomberku na Katolíckej univerzite, Pedagogickej fakulty pod
vedením doc. PhDr. Ireny Kamanovej PhD. MHA.
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Mgr. Veronika Ladňáková
Zúčastnila sa na odbornom seminári Podpora dôležitosti medziľudských vzťahov,
"Centrá pre rodiny s deťmi - sociálna práca v komunite" dňa 19.3.2019 v Ružomberku.
Absolvovala odborné vzdelávanie pod názvom "Neziskové organizace: Jak měřit
úspěch jejich práce", ktorý sa uskutočnil v rozsahu 16 hodín v dňoch 23.-24.10.2019
v Brne.
Zúčastnila sa na odbornom vzdelávaní pod názvom "Príprava úspešnej žiadosti
o grant", ktoré sa uskutočnilo dňa 29.10.2019 v Prievidzi.
Mgr. Romana Longauerová
Absolvovala kurz anglického jazyka - jazyková škola SPEAK, Banská Bystrica
(v rozsahu 60 hodín) úroveň B2.
Mgr. Nikol Lukáčová
Zúčastnila sa na odbornom seminári pod názvom „Centrá pre rodiny s deťmi –
sociálna práca v komunite“, ktorý sa konal v rámci svetového dňa sociálnej práce – 19.
marca 2019 v Ružomberku na Katolíckej univerzite, Pedagogickej fakulty pod
vedením doc. PhDr. Ireny Kamanovej PhD. MHA.
Zúčastnila sa na odbornom seminári s názvom „Plánovanie sociálnej práce s dieťaťom
a jeho rodinou“ – ako zapojiť a iniciovať potenciál širokej rodiny, blízkych osôb dieťaťa
a komunity, ktorý sa konal dňa 27. marca 2019 v Ružomberku na Katolíckej univerzite,
Pedagogickej fakulty pod záštitou organizácie Úsmev ako dar.
Absolvovala štúdium nemeckého jazyka v Súkromnej jazykovej škole Jánoš, Mostová
4, 034 01Ružomberok (2018 - 2019).
Absolvovala štúdium nemeckého jazyka vo vzdelávacom centre JOY, Ružomberok
(2018 – 2019).
Mgr. Katarína Özger
Sa dňa 5.2.2019 zúčastnila seminára projektový manažment pre neziskové organizácie,
Dell, Bratislava.
Sa dňa 27.3.2019 zúčastnila seminára, Plánovanie sociálnej práce s dieťaťom a jeho
rodinou- Efektívne využitie rodinných konferencii- SRK v práci s ohrozeným dieťaťom
a jeho rodinou Úsmev ako dar, Ružomberok
Zúčastnila sa odborného seminára Atlas bezpečia - súbor máp na ceste k dieťaťu
s ranou traumou, 26.11.2019, Návrat, Žilina.
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X.

Medzinárodné aktivity Katedry sociálnej práce

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
Autor publikácie - Labáth, V., Ondrušková, E. 2019. Social work theory, knowledge
and practice. In: Payne, M., Reith-Hall, E. 2019. The Routledge Handbook of Social
Work Theory. London: Routledge. ISBN: 978-0-415-79343-8. Str. 18 – 28.
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Recenzentka pre časopis Sociálna práca/Sociální práce vedený v databáze SCOPUS.
Členka redakčnej rady časopisu Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki
Ekonomiczne, indexovaný v ERIH PLUS.
Členka redakčnej rady časopisu Scientific Bulletin of Chełm: Section of Pedagogy,
indexovaný v ERIH PLUS.
Editorka publikácie Rodzina w przestrzeni wyzwań oraz problemów w obszarze
prawnym i społecznym = Rodina v priestore výziev a problémov v rozmere právnom
a spoločenskom: (poľsko-slovenský výskum): (badania polsko-słowackie) /
Gretkowski, Andrzej Ryszard ; Chmielewski, Jarosław; Žilová, Anna. Warszawa
(Poľsko): Dom Wydawniczy Elipsa, 2019. - 229 s. - ISBN 978-83-8017-260-9.
Recenzentka publikácie: ŽILOVÁ, A.: GRETKOWSKI, A., NOVOTNÁ, A., BIENIAS,
R.; Rodzina w przestrzeni wyzwań oraz problemów w obszarze psychologicznym,
wychowawczym i edukacyjnym (badania polsko-słowackie) = Rodina v priestore
výziev a problémov v rozmere psychologickom, výchovnom a vzdelávacom (poľskoslovenský výskumy). 1. vyd. Warszawa, Poland: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2019. 212
s. ISBN 978-8017-259-3.
Spolueditorka publikácie: Žilová, A., Novotná A., Akimjak A.,: Risk groups of the
population and social changes in society. Dublin: ISBCCRTI, 2019. ISBN: 978-09957986-8-7.
Recenzentka publikácie: Zarębski, P. J.: Artistic Dilemmas while Making Europe II and
Arthur Szyk, the Illuminator. Łódź: Wydawnictwo Uczelni Nauk Społecznych, 2019.
ISBN: 978-83-64838-24-8.
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
Členstvo ako hosťujúci profesor v „Diplomovém programu trvalé formace v rodinné
pastoraci“, ktorý riadi Pápežský teologický inštitút Jána Pavla II. pre vedy
o manželstve a rodine v Ríme a organizuje v ak. roku 2018/19 Akadémia kánonického
práva na Vranově u Brna (Česká rep.).
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.
Recenzentka pre časopis Sociálna práca/Sociální práce vedený v databáze SCOPUS.
Členka redakčnej rady časopisu Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki
Ekonomiczne, indexovaný v ERIH PLUS.
Členka redakčnej rady časopisu Scientific Bulletin of Chełm: Section of Pedagogy,
indexovaný v ERIH PLUS.
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Zostavovateľka: Gretkowski, A. – Novotná, A. – Bienias, R.: Rodzina w przestrzeni
wyzwań oraz problemów w obszarze psychologicznym, wychowawczym i edukacyjnym. =
Rodina v priestore výziev a problémov v rozmere psychologickom, výchovnom
a vzdelávacom: (badania polsko-słowackie) = (poľsko-slovenský výskum). 1. vyd.
Warszawa (Poľsko): Dom Wydawniczy Elipsa, 2019. 212 s. - slovenčina, angličtina,
poľština. ISBN 978-83-8017-259-3.
Členka vedeckej rady časopisu Rocznik Praca socjalna, vydávaný 1x ročne v januári
(od 2014), Zeszyt Praca Socjalna, [Issue of Social Work], Czasopismo: Roczniki
Teologiczne, Lublin, KUL, ISSN: 2353-7272.
Členka akademickej rady (redakčnej rady) časopisu Charity. Philanthropy and social
work. Od No 1/2014 ed. Wierzbieniec, W. Jarosław: PWSTE. 96 p. ISSN 2353-4605.
Členka vedeckej rady časopisu: Społeczeństwo. Edukacja. Język, Wydawnicztwo
PWSZ Plock, ISSN 2353-1266, e-ISSN 2449-7983 Czasopismo indexovaný v Index
Copernicus (ICV 2015: 46.98) a dostupný tiež v bázach: BazHum a CEJSH (The Central
European Journal of Social Sciences and Humanities).
Členka vedeckej rady zborníkového časopisu Rocznik towarzystwa naukowego Plockiego
(yearbook of scientific society of Plock IX), Plock 2018, ISSN 0860-56-37.
Spolueditorka publikácie: Žilová, A., Novotná A., Akimjak A.,: Risk groups of the
population and social changes in society. Dublin: ISBCCRTI, 2019. ISBN: 978-09957986-8-7.
doc. PhDr. Markéta Rusnáková
Členka redakčnej rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca (odborný recenzovaný
časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci, SCOPUS 2016).
Členka redakčnej rady "Social Work" The academic journal Social Work is
included in the Ulrich’s PROQUEST, C.E.E.O.L. databases. Mykolas Romerys
Unversity, ISSN online 2029-2775 / ISSN print 1648-4789.
Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencií International Scientific
Conference „Youth in the Perspective of the Olympic Movement“, 8.- 9. marec 2019.
Prednáška na tému: Extracurricular activity as a predictor of addictive substances use
by adolescents. Braşov, Romania, 2019.
Aktívna účasť na medzinárodnej interdisciplinárna konferencia o sociálnych vedách
„Places“ 2.apríl 2019 – Riga Standiš University, Latvia. Príspevok na tému:
A comparison of the relational bond of adolescents from a complete nuclear family,
single-parent family and children´s homes in postmodern society. Riga, 2019.
Expert v medzinárodnom projekte Upgrade yourself with Learner Centered approach.
SAAIC – National Agency for Erasmus+ Programme for Educationand Training
Sector.
Expert v projekte ,,Training in the conditions of transition to a system of credit
education in the field of electronic media.“ a v projekte ,,Improving the educational
process in the specialties of culture and art based on the development and
implementation of educational programs adapted to European standards.“
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v spolupráci s univerzitou Tajik State Institute of Arts named after Mirzo Tursunzade.
Tadžikistan.
Expert v projekte ,,High education system of development.“ spolupráci s univerzitou
Tajik National University, Tadžikistan.
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Conference Proceedings 2019:
Innovations in Science and Education“. Praha, Czech republic, 20.-22.3.2019. Príspevok
na tému: „Competencies and roles of a social curator in working with risky youth and
crisis intervention “. Praha, 2019.
Mgr. Katarína Kohútová, PhD.
Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii „Riga Stradinš University International
Interdisciplinary Conference on Social Science“. Riga, Latvia, 02. 04. 2019. Prednáška
na tému: „A comparison of the relational bond of adolescents freom a complete
nuclear family, single-parent family and children´s homes in postmodern society“.
Riga, 02. 04. 2019.
Mgr. Daniel Markovič, PhD.
Pozvaná prednáška v zahraničí: Impacts of robotization and digitization on different
professions - Focus on Helping Professions. International seminar „The impact of
technological advances on labour market. Can we achieve a decent life for workers in
the digital age”. LDF Education centre, EZA, Európska komisia, Vilnius, Litva, 12. 09.
2019.
Člen vedeckej rady časopisu a recenzent SHS Web of Conferences. Číslo: 68/2019. EDP
Sciences.
Recenzent príspevku medzinárodnej konferencie 14th International Scientific
Conference “Society. Integration. Education" 2020 - Lotyšsko
Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD.
Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „6th International Conference
on Research in Behavioral and Social Sciences“. Londýn, UK, 26.-28.07.2019. Prednáška
na tému: „The level and quality of social services in crisis intervention in Slovakia in
the field of gender-based violence“. Londýn, 2019.
Pozvaná prednáška: Scitlivovanie spoločnosti v oblasti vnímania odsúdených osôb.
Medzinárodná vedecká konferencia „Reintegracja społeczna wobec ograniczeń
penitencjatnych i środowiskowych“. Krynica-Zdrój, 11.-13.12.2019.
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.
Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „International conference on
innovations in science and education“. Praha, Czech republic, 20.-22.3.2019. Príspevok
na tému: „Crisis intervention in the work of social and legal protection and curation in
Slovakia ananalysis of target groups and methods“. Praha, 2019.
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Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „International conference on
innovations in science and education“. Praha, Czech republic, 20.-22.3.2019. Príspevok
na tému: „Competencies and roles of a social curator in working with risky youth and
crisis intervention“. Praha, 2019.
Členstvo v redakčnej rade medzinárodného vedeckého časopisu: SHS Web of
Conferences. Čísla: 201/2019. EDP Sciences. Recenzent a člen vedeckého výboru.
Recenzent pre SCIEMCEE ® Online Scientific Conferences, pre rok 2019.
PhDr. Lenka Štefáková, PhD.
Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „6th International Conference
on Research in Behavioral and Social Sciences. Londýn, UK, 26.-28.07.2019. Prednáška
na tému: „Life Meaningfulness as a Predictor of the Burn-out Syndrome“. Londýn,
2019.
Pozvaná prednáška: Uplatňovanie prvkov socioterapie v procese sociálnej
reintegrácie. Medzinárodná vedecká konferencia „Reintegracja społeczna wobec
ograniczeń penitencjatnych i środowiskowych“. Krynica-Zdrój, 11.-13.12.2019.

Medzinárodné aktivity doktorandov
Mgr. Barbora Antolová
Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: the above participant has met
all the requirements for active participation and the publication of a scientific text in
the conference proceedings. CER Comparative European Research 2019 –
International Scientific Conferencefor PH.D. students of EU countries. DateMarch 25.
– 27. 2019. Venue Siemcee, London. Príspevok na tému: Young People' sviews on
Poverty as an Individual Problem.
Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencií: QUAERE 2019 (vol. IX.)
Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants, Hradec
Králové, The Czech Republic – International conference, Date Jun 24. – 28. 2019.
Príspevok na tému: Socialpolicy in trends and local samplecontext.
Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencií: CER Comparative European
Research 2019 – International Scientific Conferencefor PH.D. students of EU countries.
Date Oktober 28. – 30. 2019. Venue Siemcee, London. Conference. Príspevok na tému:
Organization alunitscreating the struckture of the liptovské Sliače municipal office.
Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencií: CER Comparative European
Research 2019 – International Scientific Conferencefor PH.D. students of EU countries.
Date Oktober 28. – 30. 2019. Venue Siemcee, London. Conference. Príspevok na
tému: Characteristics of scientificresearchfocusing on socialresearch.
JUDr. PhDr. Miroslav Gejdoš
Pecuniary Penalty as an Alternative Concept of Punishment in the Criminal Law
System in Slovakia Karapienię żna jako alternatywna koncepcja kary w systemie
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prawa karnego na Słowacji International Journal of Legal Studies. - Warszawa
(Poľsko): Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój. - ISSN
2543-7097. - ISSN (online) 2544-9478. - č. 1 (2018), s. 113-122
Explanation of the historical development of alternative punishments = Wyjaśnienie
historycznego rozwoju alternatywnych kar In: International Journal of LegalStudies –
Warszawa (Poľsko): Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój.
– ISSN 2543-7097. – ISSN (online) 2544-9478. – č. 1 (2019), s. 377-384
Sociálne postoje - predpoklad vytvárania dimenzie osobnosti adolescentnej
mládeže. Pedagogičnij diskurs, 21.12.2018, Ukrajina Petrovič, V. S. (Recenzent); Sušik,
N. S. (Recenzent). - slovenčina // Pedagogika: zbirnik naukovych prac. Materiali III Vse
ukrainsko gokruglogo stolu "Pedagogičnij diskurs" (21 grudnja 2018 r.) / Gusak, P. M.
(Zostavovateľ, editor) ; Korlač, N. I. (Zostavovateľ, editor). - Luck (Ukrajina): Schidno
evropejskij nacionaľnij universitetimeni Lesi Ukrainki, 2018, s. 237-243
Mgr. Lenka Chlebanová
Pasívna účasť, vzdelávanie: Interdisciplinárna konferencia s medzinárodnou účasťou
"Nejmenší z nás." Právní ochrana osob před narozením. Brno 17.10.2019.
Aktívna účasť na konferencii: CER Comparative European Research 2019 International
Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries October 28-30, 2019, London
Mgr. Katarína Kobelová
Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencií: IX. Interdisciplinary Scientific
Conference fof PhD students and assistants. Hradec Králové. Česká republika. 24. 28.6.2019. Príspevok na tému: Strategic planning as a method of developing local
territorial self-government.
Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencií: CER Comparative European
Research Conference International Scientific Conferencefor Ph.D. students of EU
countries. 28.- 30. October 2019. London. Príspevok na tému: Management of Human
Resources Management in Local Government.
Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencií: International Masaryk
Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2019, vol. X. (Dec 16, 2019 - Dec
18, 2019). Príspevok na tému: Hospic and Paliative Care in Slovakia.
Mgr. Veronika Ladňáková
Mobilita, Pracovná stáž Erasmus + v organizácii Atho sworkshop, 01.07. - 31.08.2019,
Grécko, Kréta, Angeliana
Youth Exchangenges Erasmus + v spolupráci s EXP - Exploring, Experience and
Expression, Vzdelávanie formou workshopov a sociálnej práce v komunite, zamerané
na klimatické zmeny, "Back to the Green Land", 13. - 20.11.2019, Grónsko,
Kangerlussuaq.
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Mgr. Nikola Lukáčová
Aktívna účasť na medzinárodnej konferencií: CER Comparative European Research
2019“. International Scientific Conference for PH.D students of EU countries. Date:
March 25. – 27. 2019. Venue: Sciemence. Príspevok na tému: „Social workers role in
the group social work“.
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XI.

Sumár (Executive summary)

Rok 2019 bol pre Katedru sociálnej práce spojený s viacerými zmenami. Došlo
k personálnym zmenám. Ďakujeme prof. zw. dr hab. Andrzejovi Gretkowskemu, doc.
PhDr. Ing. Emílii Janigovej, PhD., doc. PhDr. ThDr. Stanislavovi Koščovi, PhD. za
všetku prácu vykonanú v prospech rozvoja Katedry sociálnej práce PF KU a želáme
im veľa úspechov v ďalšom živote v pracovnej aj v súkromnej oblasti. Ing. Zuzana
Gejdošová, PhD. sa v rámci fakulty presunula do Centra celoživotného vzdelávania.
Na Katedru nastúpila 1 nová denná doktorandka do prvého ročníka (Mgr. Júlia
Fričová).
V roku 2019 organizovala Katedra sociálnej práce dve vedecké podujatia: prvou bola
vedecká konferencia „XV. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich
v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou“ – Dilemy ošetrovateľskej
starostlivosti v ZSS. Dlhodobá starostlivosť. Konferencia sa konala v Ružomberku 06.
- 07. septembra 2019 (v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných
asistentiek). Cieľom konferencie bolo oboznámiť vedeckých pracovníkov, študentov,
odborníkov z praxe, ako aj odbornú verejnosť s problematikou ošetrovateľstva,
pôrodnej asistencie a sociálnej práce.
Druhým
podujatím
bola
Medzinárodná
vedecko-odborná
konferencia
„Interdisciplinárna spolupráca pri realizovaní nefarmakologickej liečby seniorov“,
konala sa 05. decembra 2019 na pôde Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku, ktorá
bola zároveň aj jej hlavným organizátorom (v spolupráci s Pedagogickou fakultou
Katolíckej univerzity v Ružomberku, Slovenskou zdravotníckou univerzitou
v Bratislave, Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Slovenskou
komorou sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskou komorou sociálnych
pracovníkov a asistentov sociálnej práce). Konferencia bola organizovaná v rámci
projektu KEGA č. 016KU-4/2017 „Možnosti interdisciplinárnej kooperácie pri
realizovaní nefarmakologickej liečby seniorov v ústavných zariadeniach“. Vedeckým
garantom konferencie z Katedry sociálnej práce bola doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
MHA.
V roku 2019 zintenzívnili pracovníci a doktorandi Katedry zahraničnú prednáškovú
činnosť, prednášali v Rumunsku, na Litve, v Lotyšsku, v Česku, v Indii, Spojenom
Kráľovstve a Poľsku.
Katedra sociálnej práce zabezpečuje štúdium v študijnom odbore sociálna práca,
realizuje ho na všetkých troch stupňoch štúdia: bakalárskom, magisterskom
a doktorandskom, a to v dennej aj v externej forme štúdia. V rámci Katedry sociálnej
práce sa realizujú magisterské študijné programy Sociálna práca v dennej aj externej
forme štúdia, Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby v dennej forme štúdia
a Poradenstvo a sociálna komunikácia v dennej aj externej forme štúdia. Posledné dva
zmienené študijné programy budú ukončené a zatvorené štátnymi skúškami
končiacich ročníkov v roku 2020. Od roku 2019 začala Katedra sociálnej práce ponúkať
v rámci magisterského štúdia sociálnej práce 4 špecializácie, študenti si vybrali
špecializáciu Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby. Doktorandské
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štúdium prebieha v študijných programoch: Sociálna práca a Sociálna práca vo
verejnej správe a sociálne služby.
Na 16. ročníku celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti, ktoré sa
konalo v priestoroch Katedry sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied
a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 30. apríla 2019, Zuzana
Lacková, študentka bc. štúdia, získala s témou Významné predstaviteľky dejín
sociálnej práce (školiteľ Mgr. Daniel Markovič, PhD.) cenu Asociácie vzdelávateľov
v sociálnej práci. Študentka Zuzana Lacková zároveň získala aj Cenu dekana PF KU,
ktorá sa udeľuje podľa čl. 3 B. III. ods. 2 Štipendijného poriadku za mimoriadne
kvalitnú záverečnú prácu.
Pracovníci Katedry sociálnej práce sa v roku 2019 podieľali na riešení troch projektov
KEGA, jedného výskumného projektu VEGA a mnohých inštitucionálnych grantov
GAPF. Pracovníci absolvovali 21 zahraničných mobilít (Erasmus+, AGMA a ďalšie),
doktorandi 6 mobilít. Ich prednáškové a školiace pobyty a stáže sa realizovali
v Lotyšsku, Česku, USA, Rumunsku, Litve, Rusku, Ukrajine, Veľkej Británii, Poľsku,
Indii, Turecku, Grónsku a Grécku. Na Katedru pricestovali traja vyučujúci a jedna
doktorandka na mobility zo zahraničia. Na Katedru prišli študovať 4 zahraniční
študenti v rámci mobility Erasmus+, do zahraničia cez rovnaký program vycestovala
1 študentka.
Keďže vnímame trendy vo vzdelávaní a vo vede, v roku 2020 zameriame aktivity
najmä na internacionalizáciu katedry.

51

XII. Obsah
1. Základné informácie o Katedre sociálnej práce .............................................................. 3
2. Prehľad najdôležitejších udalostí Katedry sociálnej práce za uplynulý rok ............... 6
3. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní ......................................... 12
4. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania Chyba!

Záložka

nie

je

definovaná.15
5. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Katedry .................... 17
6. Kvalifikačný rast pracovníkov Katedry sociálnej práce .............................................. 25
7. Zamestnanci na Katedre sociálnej práce ........................................................................ 27
8. Podporné činnosti katedry ............................................................................................... 30
9. Rozvoj Katedry sociálnej práce ........................................................................................ 41
10. Medzinárodné aktivity Katedry sociálnej práce ......................................................... 44
11. Sumár ................................................................................................................................ 50

52

XIII. Prílohy

53

