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Ružomberok, janu{r 2012
III. Z{kladné inform{cie o katedre KU:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogick{ fakulta, Katedra soci{lnej pr{ce
Hrabovsk{ cesta 1, 034 01 Ružomberok,
Tel.: +421 44 43 26 842, klapka 1410
Vedúca katedry: doc. PhDr. Markéta Rusn{kov{, PhD.
z{stupca vedúcej katedry: PhDr. Angela Almašiov{, PhD.
sekretari{t katedry: Mgr. Katarína Nižňansk{
Štruktúra funkčných miest:
funkčné miesto profesor:
prof. PhDr. MUDr. Peter Kalanin, PhD. (funkčné miesto do 30. júna 2013)
prof. zw. dr hab Slawomir Mazur, PhD. (funkčné miesto do 31. m{ja 2013)
prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
prof. PhDr. Anna Žilov{, PhD. (funkčné miesto do 31. júna 2013)
funkčné miesto docent:
doc. PhDr. Ing. Emília Janigov{, PhD. (funkčné miesto do 31.03.2014)
doc. PhDr. Irena Kamanov{, PhD. (funkčné miesto do 31. marca 2015)
doc. PhDr. Markéta Rusn{kov{, PhD. (funkčné miesto do 31. janu{ra 2014)
funkčné miesto odborný asistent:
PhDr. Angela Almašiov{, PhD.
PhDr. Alena Novotn{, PhD.
Ing. Martina Šp{nikov{, PhD.
PhDr. Soňa Šrob{rov{, PhD.
PhDr. Lenka Štef{kov{, PhD.
spolupracovníci z iných pracovísk KU:
doc. PhDr. Helena Kaduč{kov{, PhD. (spolupracovníčka z FZ)
externí spolupracovníci:
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
doc. Mgr. Martina Cich{, PhD.
doc. PhDr. Michal Ol{h, PhD.
PhDr. Peter Brnula, PhD.
Mgr. Katarína Matejov{, PhD.
PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
PhDr. Jozef Pauk
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Marta Nov{kov{

IV. Prehľad najdôležitejších udalostí Katedry soci{lnej pr{ce za uplynulý rok
Organizované najvýznamnejšie podujatia Katedry soci{lnej pr{ce
Vedecké podujatia:
Aplikovan{ soci{lna patológia v soci{lnej pr{ci. Piešťany. 19 – 20. október 2011.
Spoluorganiz{tor konferencie bola aj Katedra soci{lnej pr{ce PF KU v Ružomberku.
Obsahom konferencie a z{roveň cieľom bolo predstavenie aktu{lnych výskumných a
odborných štúdií soci{lno-patologických javov vzhľadom na ich prevenciu,
elimin{ciu, resp. zmiernenie negatívnych dôsledkov prostredníctvom profesie
soci{lna pr{ca.
Interdisciplin{rna kooper{cia v ošetrovateľstve a soci{lnej pr{ci, Ružomberok, 9.
december 2011.

Účasť Katedry soci{lnej pr{ce na podujatí
Vedecké podujatia:
Findings from the PREDIL study in Europe. Academic Computing Conferences,
Inonu University,
Turecko, 4. febru{r 2011
aktívna účasť: Mgr. Peter Nemec, PhD.
Realita a vízia soci{lne pr{ce,
Bratislava, 10. – 11. febru{r 2011
medzin{rodn{ vedeck{ konferencia
aktívna účasť: PhDr. Angela Almašiov{, PhD., doc. PhDr. Markéta Rusn{kov{,
PhD., PhDr. Alena Novotn{, PhD.
Nízkoprahové a z{ujmové centr{ ako možnosť elimin{cie soci{lnej patológie detí
a ml{deže,
Malacky, 22. a 23. febru{r 2011
medzin{rodn{ konferencia
aktívna účasť: Mgr. Bc. Kristína Račkov{
Soci{lna patológia rodiny,
Žilina, 24. febru{r 2011
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medzin{rodn{ vedeck{ konferencia, Vysok{ škola zdravotníctva a soci{lnej
pr{ce sv. Alžbety v Bratislave,
aktívna účasť: PhDr. Michaela Šavrnochov{, Mgr. Bc. Kristína Račkov{
Soci{lna pr{ca, manažment a ekonómia – výzvy v období ekonomickej krízy,
Dolný Kubín, 6. apríl 2011
vedeck{ konferencia s medzin{rodnou účasťou
aktívna účasť: PhDr. Angela Almašiov{, PhD.
Plock: Wydzial Pedagogiczny, Kierunok studiow spolecznych, Szkola Wysza im.
Pawla Wlodkowica w Plocku,
24. – 25. 3. 2011
Pozvan{ predn{ška PhDr. Alena Novotn{, PhD. pre študentov, na tému
Zintegrowane badania w zakresie uslug spolecznych. Interpretacja, pulapki oraz
interakcja z danym ustawodawstvem
Plock: Wydzial Pedagogiczny, Kierunok studiow spolecznych, Szkola Wysza im.
Pawla Wlodkowica w Plocku,
3. – 4. 4. 2011
Pozvan{ predn{ška pre PhDr. Alena Novotn{, PhD. pre študentov na tému
Zintegrowane badania w zakresie uslug spolecznych. Interpretacja, pulapki oraz
interakcja z danym ustawodawstvem
VI. Medzin{rodn{ konferencia doktorandov odborov psychológia a soci{lna pr{ca,
Nitra: FZVaZ, Univerzita Konštantína Filozofa, 29. apríl 2011
aktívna účasť: Mgr. Martina Benkov{, Mgr. Daniel Markovič, Mgr. Bc. Kristína
Račkov{
Soci{lní pedagogika v souvislostech glob{lní krize,
Brno, 5. – 6. m{j 2011
medzin{rodn{ vedeck{ konferencia
aktívna účasť: doc. PhDr. Markéta Rusn{kov{, PhD., PhDr. Angela Almašiov{,
PhD.
Rodzicielstwo w kontekście wspólczesnych przemian spolecznych,
Opole – Kamien Slaski, 17. – 18. m{j 2011
Miedzynarodowa konferencja naukowa pod patronatem
Prezydenta Miasta Opolo,
aktívna účasť: PhDr. Alena Novotn{, PhD.
VIII. Hradecké dny soci{lní pr{ce,
Hradec Kr{lov{, 7. – 8. 10. 2011
medzin{rodn{ vedeck{ konferencia
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honorowym

aktívna účasť:
doc. PhDr. Markéta Rusn{kov{, PhD., PhDr. Angela
Almašiov{, PhD.
III. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa,
Dabrowa Górnicza, 12. 10. 2011
aktívna účasť: prof. PhDr. Anna Žilov{, PhD.
Aplikovan{ soci{lna patológia v soci{lnej pr{ci,
Piešťany, 19 – 20. október 2011
aktívna účasť: doc. PhDr. Markéta Rusn{kov{, PhD., PhDr. Michaela
Šavrnochov{
II. N{rodn{ výberov{ konferencia,
Bratislava, 20. – 22. október 2011
Európsky parlament pre mladých (EYP), deleg{tka zapojen{ v skupine
medzin{rodné vzťahy
aktívna účasť: Mgr. Bc. Kristína Račkov{
Wspólczesne strategie i wyzwania edukacyjne,
Chelm, 8. november 2011
Miedzynarodowa konferencja naukowa
aktívna účasť: prof. PhDr. Anna Žilov{, PhD.
Social Work in Adult Services in the European Union: selected issues and
experiences
London, 2011
aktívna účasť: prof. PhDr. Anna Žilov{, PhD., PhDr. Alena Novotn{, PhD.

V. Inform{cie o poskytovanom vysokoškolskom vzdel{vaní
5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra soci{lnej pr{ce
Soci{lna pr{ca je študijný odbor zo študijných odborov, spravovaných
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako oblasť poznania, v ktorej
absolvent nadobúda profesion{lnu spôsobilosť vykon{vať povolanie soci{lneho
pracovníka. Pri jeho komponovaní vych{dza z Európskej konvencie o všeobecnej
porovnateľnosti dôb vysokoškolského štúdia, ktor{ bola prijat{ Radou Európy.
Okrem toho vych{dza aj z pr{vne z{väznej smernice Európskej únie z 21. janu{ra
1988 – Smernica Rady Európy o všeobecnom systéme uzn{vania vysokoškolských
diplomov udelených na z{klade ukončenia odborného vzdel{vania v trvaní aspoň
troch rokov.
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Obsah bakal{rskeho stupňa vych{dza zo Z{kona NR SR č. 312/2001 Z. z. o št{tnej
službe a Z{kona NR SR č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe a pozost{va zo získania
nasledovných zručností a činností:
soci{lno-spr{vne činnosti;
soci{lno-pr{vne poradenstvo;
soci{lne diagnostikovanie a prognózovanie;
soci{lne prevencia, soci{lno-pr{vna ochrana a depist{ž;
in{ forma soci{lnej pomoci (napr. soc. poradenstvo, krízov{ intervencia, terénna
pr{ca, resocializ{cia, vyjedn{vanie, a zastupovanie klienta);
zriaďovanie, koordinovanie a organizovanie soci{lnych služieb.
Absolvent magisterského štúdia sa uplatní ako soci{lny pracovník vo všetkých
organiz{ci{ch št{tnej spr{vy a samospr{vy, ako soci{lny pracovník v zdravotníctve,
školstve, v rezorte pr{ce, soci{lnych vecí a rodiny, ďalej ako soci{lny pracovník
v nešt{tnych a cirkevných organiz{ci{ch poskytujúcich soci{lne služby, ako riadiaci
a metodický pracovník vo všetkých organiz{ci{ch poskytujúcich soci{lne služby, ako
pracovník, ktorý vedie a podporuje odborný rast nových a začínajúcich pracovníkov
a zabezpečuje praktickú výučbu na pracovisk{ch, ako učiteľ vyšších odborných
soci{lnych škôl a vysokých škôl, ale aj ako výskumník a analytik v inštitúci{ch
zaoberajúcich sa soci{lnymi problémami na úrovni lok{lnej, oblastnej i centr{lnej
(detské domovy, domovy dôchodcov, väznice, reedukačné domovy, azylové domy,
krízové centr{, v zdravotníckych zariadeniach – nemocnice, kúpele, sanatóri{,
liečebne pre dlhodobo chorých, hospice, ale aj v medzin{rodných inštitúci{ch, akými
sú UNICEF, UNHCR a pod.).
Na doktorandskom stupni štúdia soci{lnej pr{ce je študijný odbor zameraný nielen
na rozšírenie poznatkov založených na súčasnom stave poznania, ale najmä na
vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého b{dania
a samostatnej tvorivej činnosti. Študijný program sa orientuje najmä na teoretické
poznatky a ich praktickú aplik{ciu v soci{lnej pr{ci so zameraním na problémy,
súvisiace so životnými a pracovnými podmienkami, ako je chudoba, nezamestnanosť
a pod., súvisiace s kvalitou života a prevenciou soci{lno-patologických javov. Cieľom
je výchova špičkových vedeckých a odborných pracovníkov a ich uplatnenie pri
tvorbe št{tnej soci{lnej politiky, získavaní nových teoretických poznatkov, pri
pl{novaní a riadení činností s dopadom na administratívu, legislatívu s možným
dopadom na kvalitu života.
5.2 Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na n{rodnej, či
medzin{rodnej úrovni (aktívna účasť na významnom podujatí za vysokú školu,
umiestnenie v r{mci súťaže vysokoškol{kov, a pod.).
5.3 Komentované ocenenia študentov v r{mci katedry, inštitútu, ústavu.
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5.4 Študentsk{ vedeck{, umeleck{ a odborn{ činnosť.
Študenti soci{lnej pr{ce sa každoročne zúčastňujú celoslovenského kola ŠVOČ
v odbore Soci{lna pr{ca. V akademickom roku 2010/2011 mu predch{dzalo školské
kolo ŠVOČ, ktoré prebiehalo v dvoch kategóri{ch – bakal{rsky a magisterský stupeň.
Celoslovenské kolo Študentskej vedeckej, umeleckej a odbornej činnosti sa
uskutočnilo 28. apríla 2011 na Trnavskej univerzite v Trnave. V kategórií Mgr. n{s
reprezentovala Bc. Lenka Ondrkalov{ s témou Úloha soci{lneho pracovníka
v penitenci{rnom prostredí a druh{ z{stupkyňa bola Bc. Gabriela Krajčovičov{ s
témou Príčiny umiestnenia chovankýň v Diagnostickom centre Lietavsk{ Lúčka. Obe
študentky, navzdory vedeckému nasadeniu a preuk{zaním odborných znalostí, žiaľ,
neobsadili žiadne miesto.

VI. Inform{cie o poskytovaní ďalšieho vzdel{vania
Katedra soci{lnej pr{ce neposkytuje ďalšie vzdel{vanie, a preto nevykon{va ani
žiadne aktivity súvisiace s ďalším vzdel{vaním.

VII. Inform{cie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Katedry
soci{lnej pr{ce
7.1 Zameranie výskumu a vývoja
V roku 2012 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh:
 Prevencia soci{lne nežiaducich a soci{lno-patologických javov
 Poznanie soci{lnych problémov a soci{lnych javov, ktoré by mohli vyvolať
vznik soci{lnych problémov
 Inov{cie študijných programov v odbore soci{lna pr{ca
 Tvorba n{rodných učebných textov pre študentov soci{lnej pr{ce na
vysokých škol{ch v SR
 Kreovanie magisterského študijného programu medziodborového štúdia
„Manažment v soci{lnej sfére“
 Tvorba n{rodných metodík komunitného pl{novania soci{lnych služieb v SR
7.2 Podané projekty
Zahraničné výskumné
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Grantov{
agentúra

Číslo
projektu

N{zov projektu

Európsky
projekt 2011
Visegrad
MASTER STUDY
Student
141967PROGRAM - Social
University Grant
LLP-1work in public
(VSU Grant),
2008-GRadministration and
Financované
COMENIU
social services
medzin{rodným
S-CMP
Vyšehradským
fondom

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie
a najdôležitejšie
výsledky projektu
za rok 2011

Pridelené
finančné
prostried
ky na rok
2011 v
EUR

Doba
trvania
projekt
u

Pl{novan
{
riešiteľsk
{ kapacita
v
hodin{ch

Ing. Zuzana Gejdošov{,
PhD.

Dom{ce výskumné

Grantov{
agentúra

Číslo
projektu

APVV

APVV NEWPRO
JECT11247

APVV

APVV –
SK-CZ0147-11

APVV

APVV –
NEWPRO
JECT 11247

KEGA

KEGA

N{zov projektu

Hlavný
riešiteľ

Agentúra
klinického
výskumu a
pl{novania
soci{lnych služieb

doc. PhDr.
Irena
Kamanov{,
PhD.

Tvorba n{rodných
metodík
Komunitného
pl{novania
soci{lnych služieb
v SR.
Inštitút pre
výskum verejnej
spr{vy

019 KU –
4/2012

Inov{cie študijných
programov
v odbore soci{lna
pr{ca

030 KU –
4/2012

Metodika
vzdel{vania
soci{lnych
pracovníkov
k predmetu
„Komunitné
pl{novanie
soci{lnych
služieb“.

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky
projektu za rok 2011

Pridelené
finančné
prostried
ky na rok
2011 v
EUR

Doba
trvania
projektu

doc. PhDr.
Irena
Kamanov{

Ing. Zuzana
Gejdošov{,
PhD.

prof. PhDr.
Anna Žilov{,
PhD.

doc. PhDr.
Irena
Kamanov{,
PhD.

Hlavným cieľom projektu je príprava
koncepcie
nových študijných programov, hlavný
cieľ bude
realizovaný prostredníctvom
čiastkových cieľov.

Cieľ projektu: Tvorba projektových
partnerstiev a
vypracovanie učebných osnov a textov
k predmetu
"Komunitné pl{novanie soci{lnych
služieb".
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1.1.2012 –
31.12.2013

2012 2014

Pl{novan
{
riešiteľsk
{ kapacita
v
hodin{ch

Grantov{
agentúra

Číslo
projektu

KEGA

038 KU –
4/2012

KEGA

042 KU –
4/2011

KEGA

KEGA:
003KU4/2011

KEGA

KEGA:
028KU4/2011

N{zov projektu

Tvorba n{rodných
učebných textov
pre študentov
soci{lnej pr{ce na
vysokých škol{ch
v Slovenskej
republike
Európske hodnoty
a kultúrne
dedičstvo – nov{
výzva pre
vzdel{vanie
v z{kladných
a stredných
škol{ch.
Komunitné
pl{novanie
soci{lnych služieb
ako aktívny n{stroj
verejnej spr{vy v
systéme soci{lnej
politiky Slovenskej
republiky.
Kreovanie
magisterského
študijného
programu
medziodborového
štúdia
"Manažment v
soci{lnej sfére"

Hlavný
riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky
projektu za rok 2011

prof. PhDr.
Anna Žilov{,
PhD.

Hlavným cieľom projektu je tvorba
n{rodných učebných textov pre
študentov vysokých škôl. Konkrétne
monografia s n{zvom „Náuka a teórie
sociálnej práce“.

Pridelené
finančné
prostried
ky na rok
2011 v
EUR

Doba
trvania
projektu

Pl{novan
{
riešiteľsk
{ kapacita
v
hodin{ch

1.1.2012 –
31.12.2013

doc. PaedDr.
Tom{š
Jablonský,
PhD.

doc. PhDr.
Ing. Emília
Janigov{,
PhD. .

prof. ThDr.
PaedDr.
PhDr.
Ľubomír
Pekarčík,
PhD.

Projekty, v ktorých Katedra soci{lnej pr{ce vystupuje ako spolupracujúce
pracovisko

Grantov{
agentúra

KEGA

Číslo
projektu

025UK4/2011

N{zov projektu

Hlavný riešiteľ

Zvýšenie efektivity
praktického
vzdel{vania na
vysokých škol{ch
prostredníctvom
supervízie

doc. PhDr. Eva Mydlíkov{,
PhD. – UK PF Bratislava
zodpovedný riešiteľ
spolupracujúceho pracoviska
PhDr. Angela Almašiov{,
PhD. Spoluriešiteľ
spolupracujúceho
pracoviska: Ing. Zuzana
Gejdošov{, PhD.

10

Zhodnotenie
a najdôležitejšie
výsledky projektu za
rok 2011

Pridelené
finančné
prostried
ky na rok
2011 v
EUR

Doba
trvania
projektu

Pl{novan
{
riešiteľsk
{ kapacita
v
hodin{ch

Grantov{
agentúra

Číslo
projektu

N{zov projektu

Hlavný riešiteľ

Supervízia

doc. PhDr. Eva Mydlíkov{,
PhD. – UK PF Bratislava,
Katedra soci{lnej pr{ce..
zodpovedný riešiteľ
spolupracujúceho pracoviska
PhDr. Angela Almašiov{,
PhD. Spoluriešiteľ
spolupracujúceho
pracoviska: Ing. Zuzana
Gejdošov{, PhD.

KEGA:
056UK4/2012

KEGA

Zhodnotenie
a najdôležitejšie
výsledky projektu za
rok 2011

Pridelené
finančné
prostried
ky na rok
2011 v
EUR

Doba
trvania
projektu

Pl{novan
{
riešiteľsk
{ kapacita
v
hodin{ch

Doba
trvania
projektu

Pl{novan
{
riešiteľsk
{ kapacita
v
hodin{ch

Ostatné

Grantov{
agentúra

Číslo
projektu

N{zov
projektu

Vzdel{vaci
e
a poradens
ké
centrum,
a.s.

Reg00153-002

Výskum
materi{lnej
depriv{cie.

Hlavný
riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky
projektu za rok 2011

Pridelené
finančné
prostried
ky na rok
2011 v
EUR

doc. PaedDr.
Miroslav
Gejdoš, PhD.

7.3 Riešené projekty
Dom{ce výskumné
GAPF

Grantov{
agentúra

Číslo projektu

GAPF

3/04/2010

GAPF

1/12/2010

GAPF

3//2011

N{zov projektu
Kariérne poradenstvo
pre študentov a
absolventov VŠ ako
aktívny n{stroj
zvyšovania
zamestnanosti
Význam Komunitného
pl{novania na úrovni
vyšších územných
celkov SR
Výskum očak{vaní
zamestn{vateľov od
študentov a
absolventov PF KU

Hlavný riešiteľ

Mgr. Daniel
Markovič

PhDr. Oľga
Ok{lov{

Mgr. Daniel
Markovič
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Zhodnotenie
a najdôležitejšie
výsledky projektu za
rok 2011

Doba
trvania
projektu

2010 - 2011

2010 - 2011

2011-trv{

Pl{novan{
riešiteľsk{
kapacita v
hodin{ch

GAPF

3/09/2011

Teoretick{ analýza
a kvalitatívna
kompar{cia
teoretických prístupov,
teórií a teoretických
modelov a ich aplik{cia
do súčasnej teórie
a praxe soci{lnej pr{ce

GAPF

6B/23/2011

Teórie a prístupy
v soci{lnej pr{ci

PhDr. Alena
Novotn{, PhD.

2011

GAPF

4/10/2011

Konferencia
Reprodukcia chudoby
a chudoba detí

PhDr. Alena
Novotn{, PhD.

2011-03/2012

GAPF

6A/11/2011

Detsk{ univerzita

Ing. Janka
Majherov{

2011

1/12/2010

Význam komunitného
pl{novania na úrovni
Vyšších územných
celkov SR

PhDr. Oľga
Ok{lov{

2011

GAPF

6B/29/2010

Soci{lne poradenstvo
pre
rodinných príslušníkov
z{vislého klienta
v kontexte
spoluz{vislosti.

PhDr. Michaela
Šavrnochov{

2010 – 2011

GAPF

6B/26/2010

Soci{lna patológia

doc. PhDr.
Markéta
Rusn{kov{, PhD.

2010 – 2011

GAPF

4/12/2010

Nové trendy
v metódach soci{lnej
pr{ce

doc. PhDr.
Markéta
Rusn{kov{, PhD.

2010 – 2011

GAPF

4/12/2011

Medzin{rodn{ vedeck{
konferencia „Inov{cie,
pl{novanie a kvalita
soci{lnych služieb
v komunite“

PhDr. Oľga
Ok{lov{

m{j 2011 –
m{j 2012

GAPF

6A/27/2011

PhDr. Oľga
Ok{lov{

m{j 2011 –
m{j 2012

GAPF

6B/27/2011

Katalóg poskytovateľov
soci{lnych služieb
mesta Ružomberok
Mapy bezbariérovosti
v systéme soci{lnych
služieb mesta
Ružomberok

PhDr. Oľga
Ok{lov{

m{j 2011 –
m{j 2012

GAPF

3/10/2011

Systematický dvojročný
kurz v artefiletike a
arteterapii

Mgr. Anna
Paločkov{

GAPF

PhDr. Alena
Novotn{, PhD.

2011

12

janu{r 2011
– marec 2012

Ostatné

Grantov{
agentúra

Číslo
proje
ktu

N{zov projektu

Hlavný
riešiteľ

Mesto
Ružomber
ok

Komunitný pl{n
soci{lnych služieb Mesta
Ružomberok

PhDr. Oľga
Ok{lov{

Mesto
Ružomber
ok

Komunitné pl{novanie
prevencie v meste
Ružomberok

PhDr. Oľga
Ok{lov{

Zhodnotenie a najdôležitejšie
výsledky projektu za rok 2011

Pridelené
finančné
prostried
ky na rok
2011 v
EUR

Doba
trvania
projektu

Pl{novan{
riešiteľsk{
kapacita v
hodin{ch

janu{r
2011 –
december
2011
janu{r
2011 –
december
2011

VIII. Kvalifikačný rast pracovníkov katedry soci{lnej pr{ce
HABILITAČNÉ KONANIE

Katedra soci{lnej pr{ce: ukončené habilitačné konanie: doc. PhDr. Alena Novotn{,
PhD. V študijnom odbore 3.1.14 soci{lna pr{ca, Pedagogick{ fakulta, Katolícka
univerzita v Ružomberku, dňa 13. 12. 2011. Téma habilitačnej pr{ce: Konceptu{lne
východisk{ soci{lnej pr{ce. Téma habilitačnej predn{šky: Dobrovoľn{ skromnosť
z aspektu soci{lnych vzťahov vo výskume.

IX. Zamestnanci na katedre soci{lnej pr{ce
V r{mci roka 2011 sa mobility zúčastnili nasledovní členovia Katedry soci{lnej pr{ce:
Pracovisko
PF KU
Ústav
soci{lnych
vied
Ústav
soci{lnych
vied
Ústav
Soci{lnych
vied

Pracovisko
PF KU
Katedra
soci{lnej pr{ce
Katedra
soci{lnej pr{ce
Katedra
soci{lnej pr{ce

Meno
a priezvisko
PhDr.
Almašiov{
Angela, PhD.
doc.
PhDr.
Kamanov{
Irena , PhD.
PhDr. Lenka
Štef{kov{,
PhD.

Povaha mobility

Trvanie
mobility

Destin{cia mobility

LLP výučba

Erasmus-

LS
2010/2011

Univerzita Hradec Kr{lové

LLP výučba

Erasmus-

LS
2010/2011

Univerzita Hradec Kr{lové

Erasmus – výučba
(Teaching
Assignment)
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2011

Uniwersitet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

X. Podporné činnosti katedry soci{lnej pr{ce
Študenti sa už druhý akademický rok vzdel{vajú v priestoroch Pedagogickej fakulty
na štvrtom poschodí a súčasne využívajú priestory bloku C - učebňu CS10 a Aulu
J{na Pavla II. Skvalitnenie vzdel{vacieho procesu podporujú novozariadené učebne,
ktorých súčasťou sú projektory či Flip chart tabule a sú pokryté internetom cez
bezdrôtovú sieť wifi. K podporným činnostiam patrí aj rozvoj informačných
systémov, na ktorých skvalitnení sa podieľa aj počítačové vybavenie s prístupom na
internet na prízemí Pedagogickej fakulty.
Študenti aj v priebehu roka 2011 mohli využiť konzultantské a poradenské činnosti
vďaka projektu Ústavu soci{lnych vied prostredníctvom Centra pomoci pre
študentov so špeci{lnymi vzdel{vacími potrebami. Od 4. októbra 2011 sa rozšírili
tieto činnosti o komplexné poradenstvo a pomoc študentom v rôznych životných
situ{ci{ch. Poradenské centrum pracuje vo vynovených bezbariérových priestoroch
v C bloku na Hrabovskej ceste 1 a posluch{čom univerzity je k dispozícii
v pracovných dňoch. Odborný tím v ňom ponúka kariérové poradenstvo,
psychologické poradenstvo, zabezpečuje a sprostredkúva soci{lne i pr{vne
poradenstvo a z{roveň pom{ha zdravotne znevýhodneným študentom a
študentk{m – matk{m s deťmi. Centrum je vybavené kuchynským kútikom, kde si
môžu zdravotne znevýhodnení za asistencie a matky s deťmi ohriať stravu. Súčasťou
služieb je aj SOS linka 0917 224 662 a dištančné poradenstvo prostredníctvom adresy
poradna@ku.sk. Centrum spolupracuje tiež s UPaC J{na Vojtašš{ka. Patrónom centra
je blahoslavený Pier Giorgio Frassati - Talian, laický dominik{n, predstaviteľ
moderného
univerzitného
študenta
a vzor
mnohých
mladých
veriacich. Koordin{torkou je Mgr. Katarína Markovičov{, pomoc pre
znevýhodnených a matky s deťmi poskytuje Mgr. Margaréta Domiterov{.
Konzultantské činnosti poskytujú pedagógovia a doktorandi študentom hlavne pri
vedení ich bakal{rskych a magisterských pr{c.
V r{mci skvalitnenia študentskej praxe bola uzavret{ zmluva so soci{lnym
zariadením Dom Charitas - Charita Sv. Kl{ry v Liptovskom Mikul{ši. Aj tento rok
boli vytvorené podmienky zabezpečenia praxe pre študentov, čo umožnilo navštíviť
mnohé zariadenia soci{lnych služieb, klinické pracovisk{, či nízkoprahové
zariadenia.
Pracovníci Ústavu soci{lnych vied PF KU sa v súčasnosti zap{jajú do procesu
komunitného pl{novania soci{lnych služieb v meste Ružomberok. Ide o projekt
spolupr{ce medzi Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Pedagogickou fakultou,
pod gesciou doc. Ireny Kamanovej z Katedry soci{lnej pr{ce a mestom Ružomberok.
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Rozvoj informačných systémov a zdrojov v r{mci podpory študentov ponúka aj
Univerzitn{ knižnica, ktor{ je otvoren{ šesť dní v týždni. Okrem ponuky desiatok
študijných miest v študovni pre študentov a zamestnancov, počítačov a wifi prístupu
na internet ponúka taktiež študentom prístupy do rôznych bibliografických datab{z,
kde sú možnosti prístupu k zahraničným liter{rnym zdrojov. V budúcnosti m{
Univerzitn{ knižnica získať nové priestory, čím skvalitní svoje služby.
Ubytovanie je pre študentov zabezpečené v študentských domovoch Katolíckej
univerzity v Ružomberku (Ruža, C-blok) a u ďalších poskytovateľov: Ikar, Nova,
Trio. Ubytovacie zariadenie Trio v tomto roku ponúka nové ubytovacie kapacity
tretieho bloku pre študentov Katolíckej univerzity.
Už druhý akademický rok môžu študenti využívať nového poskytovateľa
stravovacích služieb DUGE CATERING s.r.o. Obnovené priestory jed{lne Katolíckej
univerzity d{vajú možnosť študentom a zamestnancom výberu zo šiestich druhov
obedov, minútkovú reštaur{ciu a tri druhy večere. Jedlo môžu dostať aj v balenej
forme a konzumovať neskôr. Z{roveň ako po ostatné roky si študenti môžu zakúpiť
dotované stravné lístky na obedové menu a večere v hoteli [čko pri Pedagogickej
fakulte a v Domove ml{deže na N{mestí A. Hlinku. Pre zamestnancov pribudli
poskytovatelia, a to: Panský dom, Indian´s Pub & Club, Pizza Camino a Koliba
u dobrého pastiera.
Univerzitné pastoračné centrum J{na Vojtašš{ka, ktoré pravidelne zabezpečuje
výlety a exkurzie, koncerty, duchovný program, športové z{pasy, filmové večery a
z{bavné podujatia, v roku 2011 oslovilo študentov s púťou do Madridu na svetové
dni ml{deže, ktoré sa konali 11. až 21. augusta 2011. T{to púť mala veľký ohlas u
mnohých študentov. Medzi pravidelné akcie UPaC KU patril aj tento rok 20. ročník
Akademu, ktorý sa už 9. raz konal v Ružomberku so začiatkom 11. 11. 2011. Mnoho
študentov, medzi nimi aj denní doktorandi soci{lnej pr{ce, sa zapojilo do projektu
Detsk{ univerzita Katolíckej univerzity v Ružomberku. Projekt trval od 4. do 8. júla
2011 pod mottom „Cesta za našimi tradíciami“ a budúcim potenci{lnym
vysokoškol{kom predstavili život na Katolíckej univerzite.
Úspech študentov soci{lnej pr{ce bol zaznamenaný aj prezent{ciou Komunity Archa
v m{ji 2011, ktorú realizoval Robin Sykes - riaditeľ zariadenia L'arche en Agenais,
v meste Astaffort, Francúzsko. Na z{klade prezent{cie boli tri študentky soci{lnej
pr{ce 1. ročníka Mgr. štúdia: Marcela Adamičkov{, Lucia Beňov{ a Maria
Holubčíkov{ v letných mesiacoch v uvedenom zariadení na pracovnej st{ži. Pobyt v
zariadení študentky prezentovali na konferencii „Dobrovoľníctvo ako rozmer
soci{lnej služby“, ktor{ sa uskutočnila 27. októbra 2011 na PF KU v Ružomberku.
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XI. Rozvoj Katedry soci{lnej pr{ce

Rozvojové projekty

N{zov projektu

Systémy manažérstva
kvality vo vzdel{vaní

Riešiteľský tím

Ciele

prof. ThDr. RNDr. Jana Moricov{, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak,
PhD.
prof. PhDr. Anna Žilov{, PhD.
prof. PhDr. PaedDr. ThDr. Ľubomír
Pekarčík, PhD.
doc. PhDr. Markéta Rusn{kov{, PhD.

N{vrh a overenie systému priameho
merania kvality vysokoškolského
vzdel{vania v študijnom programe
č. 7561800 Soci{lna pr{ca.
N{vrh a overenie opatrení na
zvýšenie kvality vysokoškolského
vzdel{vania v študijnom programe
č. 7561800 Soci{lna pr{ca.

XII. Medzin{rodné aktivity katedry soci{lnej pr{ce
Odch{dzajúci študenti na mobilitu
Štúdium

Meno
a priezvisko

Povaha mobility

Katedra soci{lnej
pr{ce

Chĺpik Ladislav

LLP/Erasmus - štúdium

Katedra soci{lnej
pr{ce

Silvester Holod

LLP/Erasmus – st{ž

Trvanie
mobility
ZS
2010/2011

Cardinal Stefan Wyszyński
University in Warsaw

LS
2010/2011

Stowarzyszenie "U Siemachy",
Krakow

Destin{cia mobility

Prich{dzajúci študenti na mobilitu
Štúdium
Katedra soci{lnej
pr{ce
Katedra soci{lnej
pr{ce

Meno
a priezvisko
Chmielewska
Anna
Anna Rydzewska

Povaha mobility
LLP/Erasmus - štúdium
LLP/Erasmus - štúdium

Trvanie
mobility
LS
2010/2011

Vysielajúca inštitúcia

ZS 2011/2012

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła
II w Lublinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła
II w Lublinie

Doktorandsk{ mobilita do zahraničia
Pracovisko
PF KU
Katedra soci{lnej
pr{ce
Katedra soci{lnej
pr{ce
Katedra soci{lnej
pr{ce

Meno a priezvisko

Povaha mobility

Račkov{ Kristína

Študijný pobyt

Mgr. Martina
Benkov{

Študijný pobyt

Mgr. Jana Šolcov{

Študijný pobyt
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Trvanie mobility

Destin{cia mobility

LS
2010/2011
ZS
2011/2012
ZS
2011/2012

Fakulta soci{lních studií
Ostravsk{ univerzita
Masarykova univerzita v Brne
Masarykova univerzita v Brne

Učiteľsk{ (pedagogick{) mobilita do zahraničia
Pracovisko
PF KU
Katedra soci{lnej
pr{ce

Meno
a priezvisko
PhDr. Almašiov{
Angela, PhD.
doc. PhDr.
Kamanov{ Irena ,
PhD.
PhDr. Lenka
Štef{kov{, PhD.

Katedra soci{lnej
pr{ce
Katedra soci{lnej
pr{ce

Povaha mobility
LLP - Erasmus-výučba

Trvanie
mobility
LS
2010/2011

Destin{cia mobility
Univerzita Hradec Kr{lové

LLP - Erasmus-výučba

LS
2010/2011

Univerzita Hradec Kr{lové

Erasmus – výučba
(Teaching Assignment)

ZS
2011/2012

Uniwersitet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

Učiteľsk{ a doktorandsk{ mobilita zo zahraničia
Prijímajúca katedra

Meno a priezvisko

Povaha mobility

Trvanie mobility

Katedra soci{lnej pr{ce

Dr. Maria Kopztejn

LLP - Erasmus-výučba

LS
2010/2011

Katedra soci{lnej pr{ce

Mgr. Zuzana
Truhl{řov{, PhD.

LLP - Erasmus-výučba

LS
2010/2011

Katedra soci{lnej pr{ce

Dr. Norbert Pikula

LLP – Erasmus - výučba

ZS
2011/2012

Vysielajúca inštitúcia
Akademia
humanisstyczno ekonomiczna
w Lodzi
Univerzita Hradec
Kr{lové
Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II. w
Krakowie

Zahraničné pobyty za účelom pracovného stretnutia
Pracovisko
PF KU

Meno a priezvisko

Katedra soci{lnej pr{ce

doc.
PhDr.
Irena
Kamanov{, PhD.

Účel stretnutia

Vytvorenie spolupr{ce medzi
univerzitami k mobilit{m

Trvanie mobility

ZS
201/2012

Prijímajúca inštitúcia
USA, California, Loma
Linda,
Loma
Linda
University,
FacultyScience
and
Technology

Príspevky a pozvané predn{šky pedagógov z Ústavu soci{lnych vied na
zahraničných konferenci{ch, semin{roch
Pracovisko
PF KU

Meno a priezvisko

Katedra
soci{lnej pr{ce

prof. PhDr. Anna Žilov{, PhD

Katedra
soci{lnej pr{ce

prof. PhDr. Anna Žilov{, PhD

Povaha programu
predn{ška na tému
Wspólczesne strategie i wyzwania
edukacyjne. Miedzynarodowa
konferencja naukowa
(medzin{rodn{ vedeck{
konferencia)
Príspevok: Wyzwania wobwc
starzenia sie i starości – nauka
i praktyka
III. Konferencja NaukowoSzkoleniowa. (III. konferencia
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Termín

Univerzita/Miesto

2011

Chelm, Poľsko

2011

Dabrowa Górnicza, Poľsko

Katedra
soci{lnej pr{ce

doc. PhDr. Irena
Kamanov{, PhD.

Katedra
soci{lnej pr{ce

doc. PhDr. Irena
Kamanov{, PhD.

Katedra
soci{lnej pr{ce

Katedra
soci{lnej pr{ce

doc. PhDr. Irena
Kamanov{, PhD.

doc. PhDr. Markéta
Rusn{kov{, PhD.

Katedra
soci{lnej pr{ce

PhDr. Alena Novotn{, PhD.

Katedra
soci{lnej pr{ce

PhDr. Alena Novotn{, PhD.

o vede a vzdel{vaní)
Soci{lne služby v systéme
soci{lneho zabezpečenia v SR.
Pozvan{ predn{ška na II.
Miezdynarodowu Przegladu
Umiejetnosti Artystycznych
Domow Pomocy Spolecznej
Aktívny senior v podmienkach
Slovenskej republiky. Pozvan{
predn{ška na medzin{rodný
semin{r: Active senior – the
physical and mental health
harmony
Predn{ška na tému: Príprava na
starobu. Przygotowanie do
starości. Wyzwania wobec
starzenia sie i starości – nauka
i praktyka. Rozwiazania
stosowane na terenie Slowacji. III.
Konferencja Naukowo –
Szkoleniowej. (III. vedeck{
konferencia)

Príspevok Členovia rodiny ako
objekt preventívnej starostlivosti
v podmienkach Slovenskej
republiky. In: Recenzovaný
zborník z konferencie
s medzin{rodnou účasťou:
„Politikya paradigma soci{lní
pr{ce. Co jsme zdědeli a co s tím
uděl{me?“ (konferencia
s medzin{rodnou účasťou)

Dobrovoľníctvo v sociálnej práci
s rodinou: Wolontariat w pracy
socjalnej z rodzina.
Miedzynarodowa konferencja
naukowa pod patronatem
honorowym Prezydenta Miasta
Opolo na temat: „Rodzicielstwo w
kontekście wspólczesnych
przemian spolecznych“.
(medzin{rodn{ vedeck{
konferencia)
Pozvan{ predn{ška pre študentov
na tému Zintegrowane badania w
zakresie uslug spolecznych.
Interpretacja, pulapki oraz interakcja
z danym ustawodawstve. Plock:
Wydzial Pedagogiczny, Kierunok
studiow spolecznych, Szkola
Wysza im. Pawla Wlodkowica w
Plocku,
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2011

Dabrowa Górnicza, Poľsko

2011

Kaunas, Litva

2011

Dabrowa Górnicza, Poľsko

2011

Univerzita Tom{še Bati ve
Zlíně, ČR

2011

Opole – Kamien Slaski,
Poľsko

2011

Poľsko

Príspevky a pozvané predn{šky pedagógov zo zahraničia
Prijímajúca
katedra

Katedra soci{lnej
pr{ce

Katedra soci{lnej
pr{ce

Meno a priezvisko

Povaha programu

Termín

Vysielajúca inštitúcia

PhDr. Libor Novos{d,
Ph.D.

Predn{ška na tému:
Východiska a principy poradenské
podpory osob
se zdravotním postižením
v kontextu soci{lního poradenství

2011

Asociace poraden pro
osoby se zdravotním
postižením ČR

2011

Akademia
humanisstyczno ekonomiczna
w Lodzi

Dr. Maria Kopztejn

Pozvan{ predn{ška na témy:
Polityka spoleczna w walce
z ubóstwem i wykluczeniem
spolecznzm,
Wspólpraca placówek
óswiatowyc,h z organizacjami non
– profit
Banki zvynosci i ich rola w
zwalczaniu biedy,
Ubodzy jako predmiot
charytatywnej Kosciola,
Bieda-metodologia podstatowych
badan wlastnych.

Členstvo v redakčných rad{ch zahraničných časopisov
Pracovisko
PF KU

Meno a priezvisko

Časopis

Trvanie

Vydavateľstvo

Katedra soci{lnej
pr{ce

prof. PhDr. Anna
Žilov{, PhD.

Členstvo v redakčnej rade
zahraničného časopisu
Soci{lní pr{ce/Soci{lna
pr{ca,

od r. 2006

Asoci{cia vzdel{vateľov v soci{lnej
pr{ci v Českej republike

2011

Vydavateľstvo Adam Marszałek
Sídlo: ul. Lubicka 44
Poľsko

2011

Sídlo: Poľsko

Katedra soci{lnej
pr{ce

Katedra soci{lnej
pr{ce

prof. PhDr. Anna
Žilov{, PhD.

PhDr. Alena
Novotn{, PhD.

Členka programovej rady
časopisu „PEDAGOGIKA
RODZINY“ Family
Pedagogy, Kwartalnik,
Spoleczna Wyzsza Szkola
Przedsiebiorczosci
i Zarzadzania. Nr 1(2)/2011

Členstvo v rade: Wybrane
zagadnenia nauczania
papieskiego bl. Jana Pawla II.
inspiracja dla slaskich
rozwaźań. Wodzislaw Slaski,
2011, ISBN 978-83-931674-49.
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XIII. Sum{r
Na z{klade vypracovania jednotlivých častí výročnej spr{vy uv{dzame nasledujúci
súhrn z{kladných inform{cií o výsledkoch a činnostiach Katedry soci{lnej pr{ce.
Za uplynulý rok boli na Katedre soci{lnej pr{ce zastúpené 4 funkčné miesta
profesorov a 3 funkčné miesta docentov. Katedra soci{lnej pr{ce mala funkčne
zastúpenú pozíciu vedúcej tejto katedry a v roku 2011 nechýbali ani zastúpenia
funkčných miest: odborný asistent, spolupracovník z iného pracoviska KU či externý
spolupracovník.
Medzi najdôležitejšie udalosti boli zaradené najvýznamnejšie podujatia
organizované Katedrou soci{lnej pr{ce a účasť Katedry soci{lnej pr{ce na ostatných
podujatiach. Katedra soci{lnej pr{ce spoluorganizovala konferenciu „Aplikovan{
soci{lna patológia v soci{lnej pr{ci“ a taktiež spoluorganizovala konferenciu
„Interdisciplin{rna kooper{cia v ošetrovateľstve a soci{lnej pr{ci“. Katedra
soci{lnej pr{ce nevystupovala počas roka len ako spoluorganiz{tor konferencií, ale aj
ako účastník inými organizovaných podujatí, a to „Findings from the PREDIL study
in Europe - Academic Computing Conferences, Inonu University“, Soci{lní
pedagogika v souvislostech glob{lní krize a taktiež III. Konferencja NaukowoSzkoleniowa a mnohé iné. Katedra soci{lnej pr{ce sa taktiež zapojila do projektu
Katolíckej univerzity „Detsk{ univerzita“.
Katedra soci{lnej pr{ce zabezpečuje študijný odbor soci{lna pr{ca zo študijných
odborov spravovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako
oblasť poznania, v ktorej absolvent nadobúda profesion{lnu spôsobilosť vykon{vať
povolanie soci{lneho pracovníka. Katedra soci{lnej pr{ce zabezpečuje 1., 2. a 3.
stupeň štúdia odboru soci{lna pr{ca. Pričom obsahom bakal{rskeho, magisterského
a doktorandského štúdia sa diferencuje na z{klade poznatkov a činností súvisiacich
s daným stupňom štúdia.
Študenti soci{lnej pr{ce sa každoročne zúčastňujú celoslovenského kola ŠVOČ
v odbore soci{lna pr{ca. V akademickom roku 2010/2011 mu predch{dzalo školské
kolo ŠVOČ, ktoré prebiehalo v dvoch kategóri{ch – bakal{rsky a magisterský stupeň.
Do celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti konanej na
Trnavskej univerzite v Trnave postúpili dve študentky.
Výskumnú činnosť Katedry soci{lnej pr{ce zastrešuje jeden zahraničný výskumný
projekt „Master study program“, ktorý je financovaný medzin{rodným
Vyšehradským fondom a taktiež tri dom{ce výskumné APVV projekty, ako aj šesť
KEGA projektov v oblasti komunitného pl{novania soci{lnych služieb, v oblasti
inov{cie študijných programov v soci{lnej pr{ci a taktiež v oblasti kreovania
magisterského programu štúdia manažmentu a metodiky vzdel{vania soci{lnych
pracovníkov. Za rok 2011 katedra soci{lnej pr{ce vystupovala aj ako spolupracujúce
pracovisko v dvoch KEGA projektoch v r{mci Slovenska. V r{mci GAPF sa Katedra
soci{lnej pr{ce stala hlavným riešiteľom v pätn{stich projektoch, v ktorých boli
zapojení docenti, doktori aj doktorandi Katedry soci{lnej pr{ce.
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V r{mci kvalifikačného rastu pracovníkov Katedry soci{lnej pr{ce ukončila
habilitačné konanie: doc. PhDr. Alena Novotn{, PhD. V študijnom odbore 3.1.14
Soci{lna pr{ca, Pedagogick{ fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, dňa 13. 12.
2011. Téma habilitačnej pr{ce: Konceptu{lne východisk{ soci{lnej pr{ce. Téma
habilitačnej predn{šky: Dobrovoľn{ skromnosť z aspektu soci{lnych vzťahov vo
výskume.
Mobility zamestnancov sa v roku 2011 zúčastnili PhDr. Angela Almašiov{, PhD.,
doc. PhDr. Irena Kamanov{, PhD. a PhDr. Lenka Štef{kov{, PhD. v r{mci programu
Erasmus.
Medzi podporné činnosti Katedry soci{lnej pr{ce v roku 2011 patria: Centrum
pomoci pre študentov so špeci{lnymi vzdel{vacími potrebami, skvalitnenie
vzdel{vacieho procesu, rozvoj informačných systémov, v r{mci skvalitnenia
študentskej praxe bola uzavret{ zmluva so soci{lnym zariadením Dom Charitas Charita Sv. Kl{ry v Liptovskom Mikul{ši, pracovníci katedry sa v súčasnosti zap{jajú
do procesu komunitného pl{novania soci{lnych služieb v meste Ružomberok.
Medzin{rodné pôsobenie Katedry soci{lnej pr{ce bolo v roku 2011 realizované
formou mobilít študentov, doktorandov a pedagógov do zahraničia, ako aj mobilitou
zahraničných zamestnancov na pôde katedry. V uplynulom roku boli v r{mci
medzin{rodných aktivít realizované: príspevky a pozvané predn{šky pedagógov
z Katedry soci{lnej pr{ce na zahraničných konferenci{ch, semin{roch, členstvo
v redakčných rad{ch zahraničných časopisov.
V uplynulom roku 2011 Katedra soci{lnej pr{ce realizovala množstvo činností
a aktivít, v ktorých plnila výskumné úlohy a ciele, programy pre vedu a vývoj
stanovené na z{klade ideológie a odborného nasmerovania Katolíckej univerzity
v Ružomberku.
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XV. Prílohy
Príloha č. 1 Mobilita zamestnancov Katedry soci{lnej pr{ce
Pracovisko
PF KU
Katedra soci{lnej
pr{ce
Katedra soci{lnej
pr{ce
Katedra soci{lnej
pr{ce

Meno
a priezvisko
PhDr. Almašiov{
Angela, PhD.
doc. PhDr.
Kamanov{ Irena,
PhD.
PhDr. Lenka
Štef{kov{, PhD.

Povaha mobility
LLP - Erasmus-výučba

Trvanie
mobility
LS
2010/2011

Destin{cia mobility
Univerzita Hradec Kr{lové

LLP - Erasmus-výučba

LS
2010/2011

Univerzita Hradec Kr{lové

Erasmus – výučba
(Teaching Assignment)

ZS
2011/2012

Uniwersitet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

Príloha č. 2 Medzin{rodné aktivity Katedry soci{lnej pr{ce
Odch{dzajúci študenti na mobilitu
Meno
Štúdium
a priezvisko
Katedra soci{lnej
Chĺpik Ladislav
pr{ce
Katedra soci{lnej
Silvester Holod
pr{ce

Povaha mobility
LLP/Erasmus-štúdium
LLP/Erasmus – st{ž

Trvanie
mobility
ZS
2010/2011
LS
2010/2011

Destin{cia mobility
Cardinal Stefan Wyszyński
University in Warsaw
Stowarzyszenie "U Siemachy",
Krakow

Odch{dzajúci doktorandi na mobilitu
Pracovisko
Meno a priezvisko
PF KU
Katedra soci{lnej
Mgr. Kristína
pr{ce
Račkov{
Katedra soci{lnej
Mgr. Martina
pr{ce
Benkov{
Katedra soci{lnej
Mgr. Jana Šolcov{
pr{ce
Prich{dzajúci pedagógovia na mobilitu
Prijímajúca katedra
Meno a priezvisko

Povaha mobility
Študijný pobyt
Študijný pobyt
Študijný pobyt

Trvanie mobility

Destin{cia mobility

LS
2010/2011
ZS
2011/2012
ZS
2011/2012

Fakulta soci{lních studií
Ostravsk{ univerzita
Masarykova univerzita v Brne
Masarykova univerzita v Brne

Povaha mobility

Trvanie mobility

Katedra soci{lnej pr{ce

Dr. Maria Kopztejn

LLP - Erasmus-výučba

LS
2010/2011

Katedra soci{lnej pr{ce

Mgr. Zuzana
Truhl{řov{, PhD.

LLP - Erasmus-výučba

LS
2010/2011

Katedra soci{lnej pr{ce

Dr. Norbert Pikula

LLP – Erasmus - výučba

ZS
2011/2012

Vysielajúca inštitúcia
Akademia
humanisstyczno ekonomiczna
w Lodzi
Univerzita Hradec
Kr{lové
Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II. w
Krakowie

Príspevky a pozvané predn{šky pedagógov Katedry soci{lnej pr{ce na zahraničných konferenci{ch, semin{roch
Pracovisko
Meno a priezvisko
Povaha programu
Termín
Univerzita/Miesto
PF KU
Katedra
prof. PhDr. Anna Žilov{,
predn{ška na tému
2011
Chelm, Poľsko
soci{lnej pr{ce
PhD.
Wspólczesne strategie i wyzwania
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Katedra
soci{lnej pr{ce

prof. PhDr. Anna Žilov{,
PhD.

Katedra
soci{lnej pr{ce

doc. PhDr. Irena
Kamanov{, PhD.

Katedra
soci{lnej pr{ce

doc. PhDr. Irena
Kamanov{, PhD.

Katedra
soci{lnej pr{ce

doc. PhDr. Irena
Kamanov{, PhD.

edukacyjne. Miedzynarodowa
konferencja naukowa
(medzin{rodn{ vedeck{
konferencia)
Príspevok: Wyzwania wobwc
starzenia sie i starości – nauka
i praktyka
III. Konferencja NaukowoSzkoleniowa. (III. konferencia
o vede a vzdel{vaní)
Soci{lne služby v systéme
soci{lneho zabezpečenia v SR.
Pozvan{ predn{ška na II.
Miezdynarodowu Przegladu
Umiejetnosti Artystycznych
Domow Pomocy Spolecznej
Aktívny senior v podmienkach
Slovenskej republiky. Pozvan{
predn{ška na medzin{rodný
semin{r: Active senior – the
physical and mental health
harmony
Predn{ška na tému: Príprava na
starobu. Przygotowanie do
starości. Wyzwania wobec
starzenia sie i starości – nauka
i praktyka. Rozwiazania
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2011

Dabrowa Górnicza, Poľsko

2011

Dabrowa Górnicza, Poľsko

2011

Kaunas, Litva

2011

Dabrowa Górnicza, Poľsko

stosowane na terenie Slowacji. III.
Konferencja Naukowo –
Szkoleniowej. (III. vedeck{
konferencia)

Katedra
soci{lnej pr{ce

Katedra
soci{lnej pr{ce

doc. PhDr. Markéta
Rusn{kov{, PhD.

Príspevok Členovia rodiny ako
objekt preventívnej starostlivosti
v podmienkach Slovenskej
republiky. In: Recenzovaný
zborník z konferencie
s medzin{rodnou účasťou:
„Politiky a paradigma soci{lní
pr{ce. Co jsme zdědeli a co s tím
uděl{me?“ (konferencia
s medzin{rodnou účasťou)

2011

Univerzita Tom{še Bati ve
Zlíně, ČR

PhDr. Alena Novotn{, PhD.

Dobrovoľníctvo v sociálnej práci
s rodinou: Wolontariat w pracy
socjalnej z rodzina.
Miedzynarodowa konferencja
naukowa pod patronatem
honorowym Prezydenta Miasta
Opolo na temat: „Rodzicielstwo w
kontekście wspólczesnych
przemian spolecznych“.
(medzin{rodn{ vedeck{
konferencia)

2011

Opole – Kamien Slaski,
Poľsko
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Katedra
soci{lnej pr{ce

PhDr. Alena Novotn{, PhD.

Pozvan{ predn{ška pre študentov
na tému Zintegrowane badania w
zakresie uslug spolecznych.
Interpretacja, pulapki oraz interakcja
z danym ustawodawstve. Plock:
Wydzial Pedagogiczny, Kierunok
studiow spolecznych, Szkola
Wysza im. Pawla Wlodkowica w
Plocku,

Členstvo v redakčných rad{ch zahraničných časopisov
Pracovisko
Meno a priezvisko
Časopis
PF KU
Členstvo v redakčnej rade
Katedra soci{lnej
prof. PhDr. Anna
zahraničného časopisu
pr{ce
Žilov{, PhD.
Soci{lní pr{ce/Soci{lna
pr{ca,
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2011

Poľsko

Trvanie

Vydavateľstvo

od r. 2006

Asoci{cia vzdel{vateľov v soci{lnej
pr{ci v Českej republike

Katedra soci{lnej
pr{ce

Katedra soci{lnej
pr{ce

prof. PhDr. Anna
Žilov{, PhD.

PhDr. Alena
Novotn{, PhD.

Členka programovej rady
časopisu „PEDAGOGIKA
RODZINY“ Family
Pedagogy, Kwartalnik,
Spoleczna Wyzsza Szkola
Przedsiebiorczosci
i Zarzadzania. Nr 1(2)/2011

Členstvo v rade: Wybrane
zagadnenia nauczania
papieskiego bl. Jana Pawla
II. inspiracja dla slaskich
rozwaźań. Wodzislaw
Slaski, 2011, ISBN 978-83931674-4-9.
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