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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, klapka 1415, 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. dr. hab. Andrzej Gretkowski (od 1.10.2017)
prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. (od 1.11.2017)
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. (od 1.10.2017)
docent:
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
odborný asistent:
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
JUDr. Juraj Čech, PhD.
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
Mgr. Katarína Kohútová, PhD.
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
PhDr. Daniel Markovič, PhD. (od 1.10.2017)
Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD.
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.
PhDr. Lenka Štefáková, PhD.
Doktorandi:
PhDr. Barabasová Bibiana, PhD.
Mgr. Bellová Lucia
Mgr. Benecová Nikola
Mgr. Brišová Eva
JUDr. Ing. Caban Tomáš
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Mgr. Dora Jean-Colin
Mgr. Ďurajdová Ľubica
Mgr. Fecenko Jozef
Mgr. Ferenčíková Zuzana, PhD.
Mgr. Gardianová Vladimíra, PhD.
JUDr. Gašajová Markéta, PhD.
JUDr. Gejdoš Miroslav
Mgr. Halaj Štefan
Mgr. Hančinová Karolína
PaedDr. Hvostík Tomáš
Ing. Holdošová Zuzana
Mgr. Holíková Barbora, PhD.
Mgr. Hrabovská Zuzana
Mgr. Janáková Michaela
Mgr. Kazimierová Kristína, PhD.
Mgr. Kobelová Katarína
Mgr. Kollár Tomáš
Mgr. Koláriková Alena
PaedDr. Lavríková Silvia
Ing. Liebscherová Beáta, PhD.
Mgr. Lompart Patrik
Mgr. Obušeková Darina, PhD.
Mgr. Özger Katarína
Mgr. Pavlicová Ivana, PhD.
PhDr. Pecník Marcel
Mgr. Pekarová Kristína, PhD.
Mgr. Pekarová Zuzana, PhD.
Mgr. Posypanková Daniela
Mgr. Pták Boris
Mgr. Repková Janka
Mgr. Sisíková Katarína
Mgr. Šovčíková Monika
Mgr. Teluchová Janeta
Mgr. Tepličancová Mária, PhD.
Mgr. Valentínyová Beáta
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II.

Prehľad najdôležitejších udalostí Katedry za uplynulý rok

Najvýznamnejšie podujatia organizované katedrou
14. ročník celoslovenského kola súťaže Študentská vedecká odborná činnosť
(ŠVOČ) v študijnom odbore sociálna práca.
Súťaž organizovala Katedra sociálnej práce, PF KU v Ružomberku pod garanciou
prodekanky PhDr. Angely Almašiovej, PhD. a organizačným vedením Mgr. Ing.
Martiny Špánikovej, PhD. Súťaž prebiehala v dvoch sekciách – pre študentov
bakalárskeho stupňa štúdia a pre študentov magisterského stupňa štúdia. Podstatou
súťaže bola obhajoba prác ŠVOČ pred odbornými komisiami, ktoré boli zložené
z pedagógov pôsobiacich na slovenských univerzitách vzdelávajúcich v sociálnej
práci. Cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku získala študentka
PF KU Bc. Zuzana Thomková, ktorá obhajovala prácu pod vedením školiteľky PhDr.
Lenky Štefákovej, PhD. Ružomberok, 3. máj 2017.
Vedecká konferencia doktorandov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku „Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby - s aplikáciou
na podmienky rozvoja regiónov“, Ružomberok, 07. 11. 2017. Hlavnými cieľmi
vedeckej konferencie boli výmena poznatkov odbornej verejnosti k problematike
aspektov života v regiónoch (kultúrne, sociálne, ekonomické a inštitucionálne),
koncept trvalo udržateľného rozvoja ako možné východisko riešenia nepriaznivých
dôsledkov vývoja spoločnosti v regiónoch na začiatku 21. storočia a hľadanie
smerovania ďalšieho výskumu v podmienkach spolupráce hraničných vedných
disciplín sociálnej práce. Konferencia sa konala pod záštitou dekana PF KU PaedDr.
Petra Kršku, PhD. Garanti vedeckej konferencie boli prof. ThDr. PhDr. PaedDr.
Ľubomír Pekarčík, PhD. a doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Vedecká konferencia „XIV. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich
v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou“ - Ošetrovateľská
starostlivosť v komunite zameraná na manažment rizík. Komunitná sociálna práca.
Dlhodobá starostlivosť. Konferencia sa konala v Ružomberku 30. júna - 1. júla 2017.
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, Radou
pre sestry pracujúce v NZZ, Slovenskou komorou sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce. Odborný garant konferencie: doc. PhDr. Irena
Kamanová, PhD. MHA.
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Účasť katedry na podujatí
Medzinárodná konferencia DYUTI17 „Healthy Ageing and Mental Health“ 4.6. január 2017, Rajagiri College of Social Sciences (Autonomous), Kerala, India,
v spolupráci s univerzitou Melbourne.
Aktívna účasť:
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. Prednáška: Violence against Others.
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD., prof. S. Lipinski. Prednáška: Fear syndrome and
attitudes to death in female of youg and old age.
Alumni II., Ružomberok, 03.02.2017. Alumni II. bola konferencia absolventov štúdia
psychológie na FF KU v Ružomberku.
Aktívna účasť:
Mgr. Katarína Kohútová, PhD. Prednáška: Predstavenie nových kníh o metodológii
a štatistike v sociálnych vedách.
Medzinárodná konferencia „Provocarile lumii moderne. Societate. Cultura.
Educatie“, na Universitatea de stat din Tiraspol, ktorá sa konala v dňoch 27. – 28.
marca, 2017, Kišiňov, Moldavsko.
Aktívna účasť:
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.
Literárna kaviareň - Marec je mesiac knihy. Univerzitná knižnica Katolíckej
univerzity, konferenčná miestnosť, 28.3.2017, 13:30.
Aktívna účasť:
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Okrúhly stôl k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa
Slovensko“. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava – 26. 04.
2017.
Aktívna účasť:
Mgr. Daniel Markovič, PhD. Pracovník diskutoval k oblastiam Vysoké školstvo
a Kariérové poradenstvo a celoživotné vzdelávanie.
Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii pod názvom „RES SOCIALIS 2017
Sociálna práca v meniacej sa Európe (Social work in Changing Europe)“, ktorá sa
konala v dňoch 27. – 28. apríla 2017 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity v Trnave.
Aktívna účasť:
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD., Mgr. Barbora Holíková, PhD. Prednáška: Hranice
odbornej činnosti sociálneho poradcu pri práci s klientom.
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International Seminar “Changing Realities in the World of Work: Transformation
of Social Risks and Needs”. LDF Education centre, European Comission, Vilnius,
Litva – 26. 05. 2017.
Aktívna účasť:
Mgr. Daniel Markovič, PhD. Pozvaná prednáška: Hardly Integrated People In The
Labour Market. Integration Problems In Slovakia.
Medzinárodná konferencia s názvom „Nauki spoleczne w sluzbie dziecka
i doroslego“, 12. júna 2017, Akademia Humanistyczno-Eonomiczna w Lodzi.
Aktívna účasť:
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. Pozvaná prednáška.
Medzinárodná vedecká konferencia „Osoby starsze w przestrzeni społecznomedialnej“,
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Naukowej w
Krakowie. 13.06.2017, Krakow.
Aktívna účasť:
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. Pozvaná prednáška: Osoby starsze w przestrzeni
społeczno-medialnej na przykładzie Słowacji.
International Conference “EASSW-UNAFORIS 2017 European Conference Social
Work Education in Europe: Challenging Boundaries, Promoting a Sustainable
Future”. EASSW a UNAFORIS, Paríž, Francúzsko – 27. 06. 2017.
Aktívna účasť:
Mgr. Daniel Markovič, PhD. Prednáška: Conceptual and Quantitative Development of
Education in Social Work in Slovakia.
XIV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych
služieb s medzinárodnou účasťou. Pedagogická fakulta KU, Katedra sociálnej práce,
Ružomberok – 01. 07. 2017.
Aktívna účasť:
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA. Pozvaná prednáška: Riziká v sociálnych
službách.
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA. Pozvaná prednáška: Činnosť Slovenskej
komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA. Mgr. Pekarová Kristína, PhD. Prednáška:
Vývoj sociálnych služieb vo vzťahu ku komunitnému plánovaniu.
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA. Prednáška: Klinická výživa vo vyššom veku.
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA. Mgr. Pekarová Kristína, PhD. Prednáška:
Teoretické prístupy sociálnej práce v procese individuálneho plánovania sociálnych služieb
pre seniorov.
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA. Mgr. Pekarová Zuzana, PhD. Prednáška:
Komunitné plánovanie sociálnych služieb, princípy, zásady a ciele komunitného plánovania.
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA. Mgr. Pekarová Zuzana, PhD. Prednáška:
Teoretické prístupy sociálnej práce v procese komunitného plánovania.
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Mgr. Daniel Markovič, PhD. Prednáška: Tendencie vývoja nezamestnanosti mladých ľudí
a osôb NEET.
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. Prednáška: Terapeutická komunita ako liečebné spoločenstvo.
Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD. Prednáška: Možnosti postpenitenciárnej
starostlivosti realizovanej v rámci komunitnej sociálnej práce.
Mgr. Iveta Gardlíková, PhDr. Lenka Štefáková, PhD. Prednáška: Možnosti riešenia
bezdomovectva v Turčianskom regióne v prostredníctvom komunitnej sociálnej práce.
4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and
Arts SGEM 2017. Organizujú akadémie vied Poľska, Ruska, Srbska, Česka a ďalšie 22. až 31. augusta 2017. Elektronická účasť.
Aktívna účasť:
Mgr. Daniel Markovič, PhD., PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. Prednáška: Communication
Skills Used In Crisis Intervention.
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD., PhDr. Tomáš Habánik, PhD. Prednáška: Analysis of
resocialization process in diagnostic centers in Slovakia.
„Seminár ku konceptu Zmyslovej aktivizácie“, 07. september 2017, Institut
Smyslové aktivizace v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku a s
občianskym združením Mosty Integrácie. Garantka a lektorka - Ing. Bc. Hana
Vojtová.
Účasť: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA., doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč,
PhD., PhDr. Soňa Šrobárová, PhD., Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD., PhDr. Lenka
Štefáková, PhD.
Odborné sympózium pod záštitou Slovenskej komory sestier a pôrodných
asistentiek. Banská Bystrica 22. - 23. 9. 2017 Efektívna nutričná starostlivosť II.
Aktívna účasť:
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA. Pozvaná prednáška: Nutričná starostlivosť
o klientov v sociálnych službách v legislatívnych normách na Slovensku.
Vedecká konferencia doktorandov PF KU v Ružomberku: „Sociálna práca vo
verejnej správe a sociálne služby s aplikáciou na podmienky rozvoja regiónov
európskej únie“ 7. november 2017. Vedecký výbor konferencie: prof. ThDr. Ľubomír
Pekarčík, PhD., doc. PhDr. Emília Janigová, PhD., doc. PhDr. Markéta Rusnáková,
PhD., PhDr. Angela Almašiová, PhD., Mgr. Katarína Kohútová, PhD.
Týždeň vedy a techniky 2017. Pedagogická fakulta KU, Katedra sociálnej práce,
Ružomberok – 8. 11. 2017.
Aktívna účasť:
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA. Prednáška: Špecifiká komunikácie s klientom
s Alzheimerovým ochorením.
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. Prednáška: Etika v pomáhajúcich profesiách.
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Mgr. Katarína Kohútová, PhD. Prednáška: Špecifické sociálne situácie – identifikácia so
sociálnou rolou, poslušnosť a konformita.
Mgr. Daniel Markovič, PhD. Prednáška: Typológia minoritných skupín v sociálnej práci.
V prednáške prezentuje situáciu minorít na Slovensku, minority rozdeľuje do skupín
podľa viacerých kritérií, charakterizuje prístupy sociálnej práce k minoritám
a navrhuje všeobecné charakteristiky minorít z aspektu sociálnej práce.
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. Prednáška: Ako prebieha kríza v živote človeka a úloha
sociálneho pracovníka v krízovej intervencii.
Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD. Prednáška: Kľúčové komunikačné zručnosti
v pomáhajúcich profesiách – ukážky skupinovej práce.
PhDr. Lenka Štefáková, PhD. Prednáška: Špecifiká komunikácie s občanmi so zdravotným
postihnutím.
PhDr. Lenka Štefáková, PhD. Prednáška: Otázky eutanázie na Slovensku a v zahraničí.
II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Sociálne služby aktívne, efektívne,
transparentne“, Giraltovce, 11. a 12. 11. 2017. Konferencia voľne nadväzovala na
konferenciu Transformácia sociálnych služieb – cesta zlepšovania kvality života ľudí
v zariadeniach sociálnych služieb, ktorá sa konala v roku 2015. Cieľom konferencie
bolo interpretovať transparentným spôsobom vysoko aktuálne otázky sociálnych
služieb, priblížiť komunitný rozvoj v dimenziách poskytovania sociálnych služieb,
prezentovať aktuálne vedecké a odborné príspevky v oblasti profesionálnych
a inštitucionálnych sociálnych služieb.
Aktívna účasť:
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA. Pozvaná prednáška: Pôsobnosť Slovenskej
komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce na Slovensku.
Konferencia „Wsparcie readaptacyjne w prewencji wykluczenia i recydywy“ Readaptácia v prevencii vylúčenia a recidívy. Medzinárodná konferencia zameraná
na resocializáciu z pohľadu akademickej obce, probácie a mediácie, väzenstva,
mimovládneho sektora a iných zainteresovaných subjekov. Krynica, Poľsko, 15.-17.
11. 2017.
Aktívna účasť: Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD. Prednáška: Wsparcie readaptacyjne
w prewencji wykluczenia i recydywy: Úloha zapojenia mimovládnej organizácie do procesu
znižovania rizika recidívy a boja proti kriminalite
Vedecký seminár „Verejná správa ako poskytovateľ verejných služieb sociálneho
štátu – využitie zahraničných skúseností pre reformy v Slovenskej republike“.
Fakulta verejnej správy, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 24.11.2017. Vedecký
seminár bol zameraný na tému týkajúcu sa poskytovania verejných služieb
sociálneho štátu v rámci výskumného tímu i v širšom odbornom prostredí.
Aktívna účasť:
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. Pozvaná prednáška: Vymedzenie pôsobnosti
územnej správy z pohľadu sociálnych služieb.
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Medzinárodný
seminár
„Nowoczesne
techniki
nauczania
u dzieci
z niepolnosprawnosciami“, Nowy Targ, 28.11.2017.
Aktívna účasť:
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. Prednáška: Sociálne prostredie a jeho vzťah ku
kriminálnemu správaniu sa jednotlivca.

Účasť doktorandov na podujatiach
Vedecká konferencia, XIV. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich
v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou - Ošetrovateľská
starostlivosť v komunite zameraná na manažment rizík. Komunitná sociálna práca.
Dlhodobá starostlivosť. Ružomberok, 30. júna - 1. júl 2017. Cieľom konferencie bolo
oboznámiť vedeckých pracovníkov, študentov, odborníkov z praxe, ako aj odbornú
verejnosť s problematikou ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a sociálnej práce.
Aktívna účasť:
Mgr. Kristína Pekarová PhD. - doc. PhDr. Irena Kamanová PhD. Príspevok: Vývoj
sociálnych služieb vo vzťahu ku komunitnému plánovaniu. Teoretické prístupy sociálnej
práce v procese individuálneho plánovania sociálnych služieb pre seniorov.
Mgr. Zuzana Pekarová - doc. PhDr. Irena Kamanová PhD. Príspevok: Komunitné
plánovanie sociálnych služieb, princípy, zásady a ciele komunitného plánovania. Teoretické
prístupy sociálnej práce v procese komunitného plánovania.
Mgr. Vladimíra Gardianová. Príspevok: Komunitné plánovanie sociálnych služieb na
úrovni vyšších územných celkov ako podporný nástroj procesu deinštitucionalizácie
sociálnych služieb na Slovensku.
Mgr. Katarína Kobelová. Príspevok: Onkologicky chorí klient a jeho rodina ako súčasť
komunity.
Mgr. Ivana Pavlicová, PhD. Príspevok: Sociálne aspekty staroby vnímané respondentmi
vo vekových kategóriách 40-50 a 50-60 rokov.
Mgr. Jean-Colin Dora. Príspevok: Misijná a charitatívna činnosť ako jedna z foriem
pomoci ľuďom.
Societas familia – parantela, Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawla II w Lublinie, 8. 5. – 10. 5. 2017
Aktívna účasť:
Mgr. Jean-Colin Dora. Príspevok: Význam sociálnej práce a kompetencie sociálneho
pracovníka pri riešení sociálnej situácie s nezamestnaným členom.
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Premeny sociálnej práce v čase“.
6. ročník Košických dní sociálnej práce, Košice, 8.12.2017.
Aktívna účasť:
Mgr. Michaela Janáková, doc. PhDr. Markéta Rusnáková PhD. Príspevok: Vývoj
systému liečby závislostí od alkoholu a miesto sociálnej práce v ňom.
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International Conference on Inovations in Science and education in Prague, Praha,
22. – 24. 3. 2017.
Aktívna účasť:
Mgr. Boris Pták – Mgr. Nikola Benecová – Mgr. Bibiana Barabasová – Mgr. Jozef
Fecenko. Príspevok: Predstavy detí z detských domovov o rodine a rodinnom živote / Vision
of children in an orphanage of family and family life.
Medzinárodná vedecká konferencia - Aktuální trendy sociální práce v kontextu
měnících se požadavků trhu práce, Praha, 28. 4. 2017.
Aktívna účasť:
Mgr. Karolína Hančinová - Mgr. Katarína Özger. Príspevok: Poradenstvo ľuďom
v hmotnej núdzi pri uplatňovaní na trhu práce.
Medzinárodná vedecká konferencia XIV. Hradecké dny sociální práce, Hradec
Králové, 22.- 23. 9. 2017.
Aktívna účasť:
Mgr. Boris Pták – Mgr. Nikola Benecová. Príspevok: Posudzovanie agresívnych
tendencií u adolescentov vyrastajúcich v detskom domove a v náhradnej rodinnej
starostlivosti.
Mgr. Katarína Özger. Príspevok: Social Work as a Tool to Mitigate the Negative Attitudes
of Society Towards Immigrants.
Mgr. Jozef Fecenko. Príspevok: Skúsenosť mladých dospelých s patologickým hráčstvom.
Vedecká konferencia doktorandov „Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne
služby – s aplikáciou na podmienky rozvoja regiónov Európskej únie.“ PF KU
v Ružomberku, 07.11.2017. Na podujatí boli prednesené dve nosné prednášky
týkajúce sa vymedzenia právnej pôsobnosti územnej samosprávy z pohľadu soc.
služieb a predstavenie využitia softwaru TAP v sociálnom výskume. Ďalej bolo
podujatie rozdelené do dvoch častí. Prvá bola zameraná na význam úloh
jednotlivých aktérov sociálnej politiky vo verejnej správe a druhá sa týkala
sociálnych potrieb cieľových skupín vo vybraných komunitách.
Aktívna účasť:
Mgr. Monika Šovčíková. Príspevok: Analýza problematiky aspektov života Žilinského
regiónu v kontexte rozvojových možností.
Mgr. Katarína Özger. Príspevok: Kultúrne kompetentná prax sociálnej práce.
Mgr. Eva Brišová. Príspevok: Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu v meste
Dolný Kubín.
Mgr. Katarína Kobelová. Príspevok: Komunitné plánovanie sociálnych služieb ako metóda
rozvoja sociálnych služieb občanom.
Mgr. Lucia Bellová. Príspevok: Fungovanie verejnej správy v nadväznosti na poskytovanie
sociálnych služieb.
Ing. Zuzana Holdošová. Príspevok: Zmena formy štátnej podpory bývania pre mladých.
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Mgr. Janeta Teluchová. Príspevok: Janeta Teluchová - Zuzana Kubačková Spoločenská zodpovednosť podnikov - príklady dobrej praxe.
Mgr. Alena Koláriková. Príspevok: Organizácie poskytujúce sociálne služby v meste
Martin.
Medzinárodná konferencia Miedziynarodowa Konferencija Naukowej Profilaktyk
I WSPARCIE SPOLECYNE W SRODOWISKU LOKALNYM, Krakow, Poľsko, 15.
11. 2017
Aktívna účasť:
PaedDr. Tomáš Hvostik. Príspevok: Význam neformálneho vzdelávania ako jeden
z nástrojov uplatnenia sa mladých na trhu práce.
Wydzial "Artes Liberales" Universytet Warszawski v rámci projektu Engaged
humaniteies in Europe: Capacity building for participatory research in
linguisticcultural heritage. INGHUM 692199/Horyzont 2020/Twinning, "Mother
Tongue Day" Wilamowice, Poľsko, 18.-19.02.2017.
Aktívna účasť:
Mgr. Patrik Lompart. Príspevok: Hopgarten in Spiš.
Medzinárodná vedecká konferencia Evropské pedagogické fórum 2017, Hradec
Králové, 27.-29.11.2017.
Aktívna účasť:
Mgr. Katarína Özger. Príspevok: Bilingualism: Problem or opportunity?,
E-konferencia pod názvom "MMK - Medzinárodní Masarykova konference pro
doktorandy a mladé vědecké pracovníky", Hradec Králové, Česká republika, 18 - 20.
decembra 2017. Obsahom boli tematické celky zamerané na: podnikové riadenie,
marketing a obchod, ekonómia a podniková ekonomika, verejná správa, financie a
účtovníctvo, psychológia, sociológia a pedagogika, filozofia a politológia, dejiny,
priemiselné inžinierstvo, inovácie a technológie, informatika a informačné
technológie, prírodné vedy.
Aktívna účasť:
Mgr. Monika Šovčíková. Príspevok: The issue of unemployment in the context of social
counselling and psychological counselling of the present.
Mgr. Katarína Özger - Mgr. Lucia Bellová. Príspevok: Benefits and limitations of the
alternating custody.
Mgr. Katarína Sisiková. Príspevok: Social tourism in relation to the seniors (Cestovný
ruch vo vzťahu k starším)
Mgr. Nikola Benecová. Príspevok: Identification of child´s relational bond usage in social
worker´s profession at orphanage.
Mgr. Alena Koláriková. Príspevok: Kariérové poradenstvo poskytované na základných
školách a v Centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Slovensku.
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II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Sociálne služby aktívne, efektívne,
transparentne“, Giraltovce, 11. a 12. 11. 2017. Konferencia voľne nadväzovala na
konferenciu Transformácia sociálnych služieb – cesta zlepšovania kvality života ľudí
v zariadeniach sociálnych služieb, ktorá sa konala v roku 2015. Cieľom konferencie
bolo interpretovať transparentným spôsobom vysoko aktuálne otázky sociálnych
služieb, priblížiť komunitný rozvoj v dimenziách poskytovania sociálnych služieb,
prezentovať aktuálne vedecké a odborné príspevky v oblasti profesionálnych
a inštitucionálnych sociálnych služieb.
Aktívna účasť:
Mgr. Eva Brišová. Príspevok: Komunitné plánovanie sociálnych služieb v meste Dolný
Kubín.
Mgr. Patrik Lompart. Príspevok: Vzťahová väzba dieťaťa v novej rodine.
Konferencia „Odchodom to nekončí“, Prievidza, 27.9.2017. Konferencia bola
orientovaná na tému osamostatňovania sa detí v detských domovoch a je určená pre
zástupcov detských domovov – riaditeľov, sociálnych pracovníkov a odborných
zamestnancov, zástupcov Ústredia PSVaR, pracovníkov ÚPSVaR – odd. SPOD a
odbornú verejnosť.
Aktívna účasť:
Mgr. Alena Koláriková. Príspevok: Poskytovanie kariérového poradenstva mladým
dospelým pri odchode z detských domovov.
Societas familia – parantela, Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawla II w Lublinie, 8. 5. – 10. 5. 2017
Aktívna účasť:
Mgr. Daniela Posypanková. Príspevok: Význam sociálnej práce a kompetencie sociálneho
pracovníka pri riešení sociálnej situácie s nezamestnaným členom.
XIV. ročníka „Týždňa vedy a umenia“ na PF KU v Ružomberku, 6.11. – 10.11. 2017.
Prednášky v rámci Týždňa vedy a umenia zamerané na rôznorodú problematiku.
Aktívna účasť:
Mgr. Eva Brišová. Príspevok: Možnosti paliatívnej starostlivosti o seniorov a ich rodiny na
Orave. Rozvíjanie komunikačných schopností u detí s poruchou autistického spektra.
Konferencia: Nová sociálna edukácia človeka VI. (duchovné, antropologické,
filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a
poradenstva dneška), Prešov, 7. november 2017
Aktívna účasť:
Mgr. Ľubica Ďurajdová. Príspevok: Edukácia ako nástroj zvyšovania kvality života
seniorov.
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Medzinárodná konferencia Interdisciplinární medzinárodní vědecká konference
dokotandu a odborných asistentu QUAERE, Hradec Králové, 26.6.-30.6.2017. Česká
republika.
Aktívna účasť:
Mgr. Katarína Kobelová – Mgr. Karolína Hančinová. Príspevok: Syndróm vyhorenia
u sociálneho poradcu ako nežiaduci atribút v poradenskom procese.
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj nebo kríze společenství: Perspektíva
makro, mezo a mikrosociálního prostredí. Institut meziodborových studií, Brno, 04.
04. 2017.
Aktívna účasť:
JUDr. Miroslav Gejdoš. Príspevok: Predikcia postojov a názorov na užívanie
alkoholu adolescentnej mládeže z pohľadu sociálneho pracovníka.
Medzinárodné vedecké kolokvium Sociálno-pedagogické dialógy III. KU PF
Ružomberok, 09. 02. 2017.
Aktívna účasť:
JUDr. Miroslav Gejdoš. Príspevok: Náčrt verbálnej a neverbálnej komunikácie pracovníka
verejnej správy.
Medzinárodná vedecká konferencia Expresívne terapie vo vedách o človeku. KU PF
Ružomberok, 26.01.2017.
Aktívna účasť:
JUDr. Miroslav Gejdoš. Príspevok: Možnosti komunikácie sociálneho pracovníka v procese
pomáhania.
Central Bohemia University International Conference Proceedings 2017:
Innovations in Science and Education, 22. - 24. 03. 2017, Praha. Cieľom konferencie
bolo poskytnúť fórum pre účastníkov na podávanie správ a preskúmanie
inovatívnych nápadov, aktuálny pokrok a vývoj, diskutovať o nových prístupoch, o
výzvach vedy a vzdelávania.
Aktívna účasť:
Mgr. Nikola Benecová. Príspevok: Vision of children in an orphanage about family and
family life.
Europejskie Dni Kultury Studenckiej: „Sport drogą jedności”, 07. - 10. 05. 2017,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Stalowa Wola. Tejto
konferencie sa zúčastnili študenti z Bieloruska, Nemecka, Slovenska, Maďarska,
Ukrajiny a samozrejme z Poľska. Cieľom konferencie bolo budovanie jednej
kresťanskej komunity a zjednotenie národov.
Aktívna účasť:
Mgr. Nikola Benecová. Príspevok: Využitie voľnočasových aktivít v dennom režime detí
z detských domovov.
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III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
3.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra
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.
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 v trvaní aspoň
troch rokov.
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 kontinuitu. Tento stav je spôsobený
viacerými faktormi, ako napr. celkový demografický vývoj populácie na Slovensku
a pod. Novinkou je skutočnosť, že o štúdium sociálnej práce na PF KU
v Ružomberku začínajú prejavovať záujem uchádzači o štúdium z Ukrajiny alebo
Poľska. V akademickom roku 2017/2018 nastúpilo v študijnom odbore Sociálna práca
v bakalárskom stupni v dennej forme 13 študentov a v externej forme 10 študentov.
Absolvent magisterského štúdia v študijnom programe Sociálna práca sa uplatní
ako sociálny pracovník vo všetkých organizáciách štátnej správy a samosprávy, ako
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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 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 2017/2018 nastúpilo v študijnom programe Sociálna práca
v magisterskom stupni 5 študentov v externej forme.
Od roku 2012 je na Katedre sociálnej práce PF KU realizovaný študijný program
Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby na magisterskom stupni štúdia.
Predpokladá sa, že absolventi nájdu svoje uplatnenie ako sociálni pracovníci
prevažne v inštitúciách verejnej správy, sociálnych služieb, ako aj štátnej správy. Sú
zorientovaní v obsahoch základného všeobecného vykonávania sociálnej práce, ktoré
dokážu transformovať pre praktické účely. Majú primerané poznatky z oblasti
organizácie a riadenia a metód v oblasti výskumu a vývoja sociálnej práce.
V akademickom roku 2017/2018 nastúpilo v magisterskom stupni v študijnom
programe Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby v dennej forme
17 študentov.
Katedra sociálnej práce zabezpečuje aj realizovanie študijného programu
Poradenstvo a sociálna komunikácia v študijnom odbore Sociálna práca od
akademického roku 2014/2015. Cieľom je rozšíriť možnosti štúdia v odbore sociálna
práca na PF KU v Ružomberku a naplniť potreby praxe v odbore sociálna práca,
ktoré smerujú k špecializácii a k špecifickým zručnostiam, vedomostiam
a schopnostiam sociálnych pracovníkov v jednotlivých oblastiach aplikačnej sociálnej
práce. V akademickom roku 2017/2018 nastúpili v magisterskom stupni v študijnom
programe Poradenstvo a sociálna komunikácia 3 študenti v externej forme.
Doktorandské štúdium prebieha v nasledujúcich doktorandských študijných
programoch: Sociálna práca, Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby
a Poradenstvo a sociálna komunikácia.
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.,
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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.

3.2 Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti
Na celoslovenskom kole Študentskej vedeckej, umeleckej a odbornej činnosti, ktoré
sa konalo na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku dňa 3. mája 2017, sa zúčastnila študentka magisterského štúdia Bc.
Zuzana Thomková s témou Kompetencie a úlohy sociálneho pracovníka pri
integrácii detí s mentálnym postihnutím v detskom domove (školiteľka: PhDr. Lenka
Štefáková, PhD.). Získala cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na
Slovensku.

3.3 Komentované ocenenia študentov v rámci katedry
Cenu dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá sa
udeľuje podľa čl. 3 B. III. ods. 2 Štipendijného poriadku, získala v študijnom
programe Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby magisterského stupňa
štúdia Bc. Adriána Hudáková za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu.
Cenu rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku získala v magisterskom stupni
štúdia v programe Sociálna práca Bc. Zuzana Thomková podľa čl. 3 B. III. ods. 1
písm. a) Štipendijného poriadku za vynikajúce plnenie študijných povinností počas
celého štúdia.

3.4 Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť
Študenti sociálnej práce PF KU sa každoročne zúčastňujú celoslovenského kola
ŠVOČ v odbore Sociálna práca. Pravidelne mu predchádza školské kolo ŠVOČ, ktoré
prebieha v dvoch kategóriách – bakalársky a magisterský stupeň.
V roku 2017 sa v bakalárskom stupni nezúčastnil súťaže žiadny študent, spomedzi
študentov magisterského štúdia sa zúčastnili štyri študentky. Z nich komisia vybrala
Bc. Zuzanu Thomkovú, ktorá zastupovala katedru na celoslovenskom kole s témou
Kompetencie a úlohy sociálneho pracovníka pri integrácii detí s mentálnym
postihnutím v detskom domove (školiteľka: PhDr. Lenka Štefáková, PhD.). Získala
cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku.
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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
uskutočňuje 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
predmet Didaktika sociálnej práce (10 hodín). Učitelia odborných predmetov
z oblasti sociálnej práce by mali zvládnuť obsahovú aj metodickú stránku výchovnovzdelávacieho 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 uskutočňuje
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).
Programy kontinuálneho vzdelávania:
Názov vzdelávacieho programu: Prevencia drogových závislostí v školskom
prostredí (číslo akreditácie 1149/2013 - KV)
Garant programu: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA.
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Cieľ a zameranie kontinuálneho vzdelávania: Rozšírenie a zdokonalenie profesijnej
kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti implementácie inovatívnych
nástrojov prevencie drogových závislostí a rozvinutie poznania procesu vývoja,
indikácie a intervencie u drogových závislostí vo vzdelávaní v základných
a stredných školách. V neposlednom rade posilnenie právomoci pedagóga
v efektívnej interdisciplinárnej spolupráci, sociálnej komunikácii a pri riešení
náročných záťažových situácií v školskom prostredí, čím sa dosiahne spätné
pozitívne pôsobenie na žiaka a vytvára sa optimálna klíma v triede.
KSP v rámci uvedeného vzdelávania zabezpečovala prednášky v rámci modulov
Prevencia závislostí v súčinnosti rodinného a školského prostredia, Nástroje
a kompetencie v prevencii drogových závislostí, Intervenčné postupy pri závislostí
v školskom prostredí.
Realizácia vzdelávacieho programu v roku 2017: kurz sa uskutočnil dvakrát,
vzdelávanie prebiehalo v rozsahu 120 vyučovacích hodín od 10. 3. 2017 do 29. 4. 2017
a druhýkrát od 6. 10. 2017 do 9. 12. 2017. V roku 2017 vzdelávanie ukončilo spolu
82 absolventov.
Katedra sociálnej práce a jej jednotliví pracovníci sa podieľali na tvorbe vzdelávacích
programov:
Názov vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania:
Kurz opatrovania (220 hodín), (číslo akreditácie 3072/2014-M_OSS)
Garant programu: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA.
Cieľ a zameranie ďalšieho vzdelávania: Rozvinúť a zdokonaliť odbornú kvalifikáciu
účastníka na úroveň akceptovanú v štátoch EÚ. Absolvent kurzu opatrovateľstvo
dokáže poskytnúť pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť
a základné sociálne aktivity vyplývajúce z osobných potrieb klienta v domácom
a inštitucionalizovanom prostredí, na profesionálnej úrovni akceptovanej v štátoch
EÚ. Ďalej dokáže realizovať jednotlivé úkony potrebné pre zabezpečenie činnosti
v rámci procesu opatrovateľstva, je informovaný o platných legislatívnych normách
v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva, disponuje vedomosťami o platných
legislatívnych normách v oblasti sociálnych vecí, vie aplikovať v praxi kompetencie
opatrovateľa, vyplývajúce zo zákona o sociálnych službách, disponuje poznatkami
z oblasti geriatrie, opatrovateľstva, prevencie a dokáže podať prvú pomoc.
Názov vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania:
Aktivizácia osôb s ochorením demencie (200 hodín), (číslo akreditácie:
3348/2013/94/1)
Garant programu: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA.
Cieľ a zameranie ďalšieho vzdelávania: Zvýšenie kvalifikácie a adaptability
profesionálov pomáhajúcich profesií v oblasti práce so seniormi so špecifickým
ochorením senia – demencie. Vytvorením priestoru na získanie nových metód práce,
na výmenu skúseností a názorov, na riešenie profesijných výziev a hľadanie riešení
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vytvoriť priestor na rozšírenie obzoru a nových kontaktov medzi jednotlivými
zariadeniami sociálnych služieb a sociálnymi pracovníkmi. Obsah vzdelávania –
rozšírenie a osvojenie metód s cieľovou skupinou ľudí s ochorením demencia.
Názov vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania:
Postupy komunitného plánovania sociálnych služieb (32 hodín), (číslo akreditácie:
3348/2013/94/4)
Garant programu: PaedDr. Miroslav Pilát, PhD.
Zodpovedná za PF KU v Ružomberku: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA.
Cieľ a zameranie ďalšieho vzdelávania: Rozvinúť a zdokonaliť odbornú kvalifikáciu
účastníka kurzu v osvojení činností a aktivít súvisiacich s procesom plánovania
sociálnych služieb. Pochopiť základné ciele procesu, orientovať sa vo fázach procesu
plánovania sociálnych služieb a ich postupnosti. Rovnako rozvíjať schopnosti
vysvetliť problematiku plánovania ďalším osobám, ktoré sa o túto oblasť zaujímajú a
dokážu sa aktívne zapojiť do realizácie procesu, ako aj v teoretickej rovine zvládnuť
prípravnú fázu kľúčových aktivít projektu na plánovanie sociálnych služieb a
koordináciu týchto činností.
Názov vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania:
Komunitné plánovanie sociálnych služieb (15 hodín), (číslo akreditácie:
3348/2013/94/3)
Garant programu: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
Cieľ a zameranie ďalšieho vzdelávania: Rozvinúť a zdokonaliť odbornú kvalifikáciu
účastníka kurzu v osvojení činností a aktivít súvisiacich s procesom plánovania
sociálnych služieb od pochopenia systému sociálnych služieb vo vzťahu k ich
plánovaniu na Slovensku až po fázy procesu komunitného plánovania. Pochopiť
základné ciele procesu, orientovať sa vo fázach procesu plánovania sociálnych
služieb a ich postupnosti. Vďaka modelovým situáciám a praktickým tréningom
zameraným na rozvoj zručností a schopností dokázať sa aktívne zapojiť do realizácie
procesu a zvládať náročné pracovné situácie.
Názov vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania:
Implementácia komunitného plánu sociálnych služieb do praxe (14 hodín), (číslo
akreditácie: 3348/2013/94/2)
Garant programu: PaedDr. Miroslav Pilát, PhD.
Zodpovedná za PF KU v Ružomberku: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA.
Cieľ a zameranie ďalšieho vzdelávania: Rozvinúť a zdokonaliť odbornú kvalifikáciu
účastníka kurzu v schopnosti implementovať činnosti a aktivity súvisiace s procesom
plánovania sociálnych služieb. Participovať na základných cieľoch procesu,
orientovať sa vo fázach procesu plánovania sociálnych služieb a ich postupnosti.
Rovnako rozvíjať schopnosti vysvetliť problematiku plánovania ďalším osobám,
ktoré sa o túto oblasť zaujímajú a dokážu sa aktívne zapojiť do realizácie procesu,
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ako aj schopnosť realizovať aktivity projektu na plánovanie sociálnych služieb a
koordinovať tieto činnosti.
Pripravovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania:
Kurz opatrovania detí (220 hodín)
Garant programu: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA.
Cieľ a zameranie ďalšieho vzdelávania: Vzdelávací program v oblasti sociálnych
služieb je zameraný na vykonávanie pracovnej činnosti opatrovateľa detí. Kurz je
určený pre fyzické osoby, ktoré poskytujú a budú poskytovať starostlivosť výlučne
deťom do troch, resp. šiestich rokov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Podmienkou je, aby mali vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú
činnosť detí a splnili podmienky pre zaradenie do kurzu. Kurz je v príprave, v roku
2018 bude podaný projekt na akreditáciu.
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V.

Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Katedry

5.1 Zameranie výskumu a vývoja
Na Katedre sociálnej práce sa výskumné aktivity venovali:


interdisciplinárnej kooperácii pri realizácii nefarmakologickej liečby
seniorov v ústavných zariadeniach,



inkluzívnej edukácii s akcentom na sociálne znevýhodnené skupiny,



analýze užívania návykových látok a ich korelátov u adolescentov,



kvalite

života

v kontexte

syndrómu

vyhorenia

a kvalite

života

adolescentov v krajinách V4,


výskumnej realite, projekcii a výchovnému pôsobeniu v kontexte roly
matky a otca v spolupráci s Rajagiri College of Social Sciences.



aspektami sociálnej práce s migrantmi a postojmi študentov k tejto cieľovej
skupine.

V roku 2018 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh:


prepojeniu

potenciálu

integrovaného

záchranného

systému

s autonómnymi prvkami krízovej intervencie na Slovensku,


tvorbe

štandardizovaného

metodologického

nástroja

na

meranie

sociálneho kapitálu,


korelátov a prediktorov užívania návykových látok u adolescentov,



výskumu charitatívnej a misijnej činnosti na Haiti,



hospicovej starostlivosti o klientov, penitenciárnej a postpenitenciárnej
starostlivosti a sociálnemu poradenstvu.
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5.2 Podané projekty
Domáce výskumné:
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

KEGA

013KU4/2018

VEGA

1/0707/18

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie
a najdôležitejšie
výsledky projektu za rok
2017

Doba
trvania
projektu

Zámerom predkladaného
projektu je identifikácia
Šrobárová Soňa,
súčasnej reálnej situácie
PhDr. PhD.
v poskytovaní krízovej
Spoluriešitelia:
Prepojenie potenciálu
intervencie integrovaným
PhDr. Lenka
integrovaného
záchranným systémom
Štefáková, PhD, ,
záchranného systému
v Slovenskej republike,
Špániková Martina,
s autonómnymi
s následnou aktualizáciou 2018-2021
Ing. PhD., Mgr.
prvkami krízovej
a aplikáciou chýbajúcich
Daniel Markovič,
intervencie na
prvkov do systému
PhD. Mgr. Boris
Slovensku
v teoretickej a praktickej
Pták, Mgr. Katarína
rovine v praxi
Kobelová, Mgr.
a v kvalifikačnej príprave
Nikola Benecová
pomáhajúcich
profesionálov.
Almášiová Angela,
Cieľom projektu je
PhDr., PhD.,
kreovanie
Spoluriešitelia:
a štandardizácia
Tvorba
Kohútová Katarína, výskumného nástroja na
a štandardizácia
Mgr. PhD.,
meranie sociálneho
dotazníka na meranie
Janigová Emília,
kapitálu. Projekt je
sociálneho kapitálu
doc. PhDr. PhD.,
zameraný na
2018-2021
v sociokultúrnom
Gejdošová Zuzana,
identifikovanie
prostredí slovenskej
Ing. PhD.,
kľúčových oblastí
spoločnosti
Kamanová Irena,
relevantných z hľadiska
doc. PhDr., PhD.,
slovenskej spoločnosti
MHA, Špániková
a ich sýtenie jednotlivými
Martina, Ing. PhD.
položkami.

Plánovaná
riešiteľská
kapacita
v hodinách

8700

13200

GAPF:
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

GAPF

1/5/2017

Analýza užívania
návykových látok
u detí a mládeže
v meste Ružomberok

Kohútová Katarína,
Mgr., PhD.
spoluriešiteľ: PhDr.
Angela Almašiová,
PhD.

GAPF

1/08/2017

Ochota a podmienky
k mobilite súvisiace
so zamestnaním

Markovič, Daniel,
Mgr., PhD.

GAPF

2/21/2017

Účasť na kurze
Zoskupovacia
(klastrová) analýza

Kohútová Katarína,
Mgr., PhD.
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Zhodnotenie
a najdôležitejšie
výsledky projektu za
rok 2017
Projekt zameraný na
analýzu užívania
návykových látok detí
a mládeže
v Ružomberku.
Projekt je zameraný na
prípravu a realizáciu
výskumu „Ochota
a podmienky k mobilite
súvisiace so
zamestnaním“.
Kurz je zameraný na
vysvetlenie princípov
zoskupovacích metód
a ich interpretáciu.

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita
v hodinách

2017/2018

neuvedené

2017/2018

290

2017/2018

neuvedené

Grantová
agentúra

GAPF

GAPF

GAPF

GAPF

GAPF

GAPF

GAPF

GAPF

GAPF

GAPF

Zhodnotenie
a najdôležitejšie
výsledky projektu za
rok 2017
Riešenie aktuálnych
otázok výchovy
a vzdelávania v spojitosti
so sociálnymi prvkami
spoločenskej
akceptácie edukácie
rómskych žiakov
a žiakov zo sociálne
znevýhodneného
prostredia.
Aktívna účasť na
konferencii XIV.
Hradecké dny sociální
práce.

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita
v hodinách

2017/2018

500

2017/2018

100

Pták Boris, Mgr.

Aktívna účasť
a prezentácia vybranej
problematiky na
konferencii World
Conference on social
work, Education and
Social Development.

2017/2018

400

Mgr. Dora JeanColin

Cieľom bola realizácia
výskumu týkajúca sa
misijnej a charitatívnej
činnosti na Haiti.

2017/2018

170

Gejdošová Zuzana,
Ing., PhD.
Spoluriešiteľ: PhDr.
Lenka Štefáková,
PhD.

Vytvorenie novej
učebnice Metódy
a metodika v sociálnej
práci.

2017/2018

400

Číslo
projektu

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

2/22/2017

Aktívna účasť na
konferenciách,
kongresoch
a pozvaných
prednáškach

Krajčíriková
Ľudmila, PhDr.,
PhD.

2/26/2017

Účasť na konferencii
XIV. Hradecké dny
sociální práce

Katarína Özger,
Mgr., Spoluriešiteľ:
Mgr. Barbora
Holíková

2/30/2017

3/39/2017

5/60/2017

5/68/2017

5/70/2017

5/78/2017

5/79/2017

5/80/2017

Svetová konferencia
sociálnej práce,
vzdelávania
a sociálneho rozvoja
World Conference on
social work,
Education and Social
Development
Výskum misijnej
a charitatívnej
činnosti na Haiti
v kontexte sociálnej
práce
Metódy a metodika
sociálnej práce IV.

Determinanty
psychosociálnej
prosperity v krajinách
V4

Sociálne poradenstvo

Penitenciárna
a postpenitenciárna
starostlivosť a ďalšie
vzdelávanie
sociálnych
pracovníkov
Kríza v živote
pomáhajúceho
profesionála
Komparatívny
pohľad na
komplexnú
hospicovú
starostlivosť
o klientov na
Slovensku

Projekt je zameraný na
determinanty
psychosociálnej
prosperity adolescentov
v krajinách V4.
Publikácia, kolektívna
monografia, bude
Novotná Alena, doc.
venovaná aktuálnych
PhDr. PhD.
problémom a témam
v oblasti sociálneho
poradenstva.
Monografia bude
Špániková Martina,
obsahovo zameraná na
Mgr. Ing., PhD.,
charakterizovanie
Spoluriešiteľ: PhDr.
penitenciárnej
Soňa Šrobárová,
a postpenitenciárnej
PhD.
starostlivosti.
Šrobárová Soňa,
Krízová intervencia je
PhDr., PhD.,
charakterizovaná ako
Spoluriešiteľ: Mgr. odborná činnosť, ktorá je
Ing. Martina
poskytovaná klientovi
Špániková
v ohrození.
Projektom sa vytvorí
nová monografia
s komparatívnym
Štefáková Lenka,
pohľadom na
PhDr., PhD.
komplexnú hospicovú
starostlivosť o klientov
na Slovensku
Krajčíriková
Ľudmila, PhDr.,
PhD.
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2017/2018

2017/2018

2017/2018

2017/2018

2017/2018

500

200

350

350

500

Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

a v zahraničí

GAPF

5/64/2017

Sprievodca odbornou
praxou v študijnom
odbore sociálna práca
na PF KU
v Ružomberku

Hlavný riešiteľ:
Mgr. Katarína
Kobelová,
Spoluriešitelia:
PhDr. Lenka
Štefáková, PhD.,
doc. PhDr. Irena
Kamanová, PhD.
MHA

Zhodnotenie
a najdôležitejšie
výsledky projektu za
rok 2017
a v zahraničí.

Projekt zameraný na tlač
publikácie.

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita
v hodinách

2017/2018

300

5.3 Riešené projekty
Domáce výskumné:
Grantová
agentúra

KEGA

KEGA

Vyzvanie
na
projekty
technickej
pomoci

SUPRA

Číslo
projektu

016KU4/2017

032 KU4/2016

Názov projektu
Možnosti
interdisciplinárnej
kooperácie pri
realizovaní
nefarmologickej
liečby seniorov
v ústavných
zariadeniach.
Podpora
inkluzívnej
edukácie na
predprimárnom a
primárnom stupni
školskej sústavy s
akcentom na
sociálne
znevýhodnené
skupiny

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie
výsledky projektu za rok 2017

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Hlavný riešiteľ: PhDr.
Katarína Zrubáková,
PhD.
Spoluriešiteľ z KSP:
doc. PhDr. Irena
Kamanová, PhD.

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

2017-2019

50

V roku 2017 pokračoval
kvantitatívny výskum skúmajúci
problémy a vzdelávacie potreby
pedagogických zamestnancov
pracujúcich s
deťmi a žiakmi zo sociálne
znevýhodneného prostredia,
vzhľadom k podpore inklúzie.

2016-2018

300

Obsahom projektu je zaviesť
nový povinne voliteľný predmet
s názvom "Politika súdržnosti
EÚ" pre študentov
Magisterského študijného
programu Sociálna práca vo
verejnej správe a sociálne služby,
ktorého cieľom je poskytnúť
študentom informácie o politike
súdržnosti ako najdôležitejšej
investičnej politike Európskej
únie.

2017-2018

425

V roku 2017 boli získavané,
spracovávané a vyhodnocované
výskumné dáta.

2017

-

Hlavný riešiteľ: doc.
PaedDr. Vladimír
Klein, PhD.
Spoluriešiteľ z KSP:
Mgr. Katarína
Kohútová, PhD.

OPTPPO1-SC12016-11

Príprava nových
kapacít pre EŠIF 1

Úrad podpredsedu
vlády Slovenskej
republiky
pre investície a
informatizáciu,
spoluriešitelia za PF
KU:
Emília Janigová
Martina Špániková

02/2017

Analýza užívania
návykových látok
u detí a mládeže v
meste Ružomberok

PhDr. Angela
Almašiová, PhD.
Spoluriešiteľ:
Mgr. Katarína
Kohútová, PhD.
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Edukačné a mobilitné:
Grantová
agentúra

Číslo projektu

Mondi

Názov projektu

Projekt vedeckovýskumnej, kultúrnosociálnej a edukačnodidaktickej aktivity
realizovanej v Indii

-

EU:
INT/EB/BES/1/II/B/0048
INTERREG

Pełną parą

Hlavný riešiteľ

doc. PhDr. Alena
Novotná,
PhD. Spoluriešitelia:
prof. PhDr. Anna
Žilová, PhD., Mgr.
Daniel Markovič,
PhD. Mgr. Alena
Zaťková
Miejski Dom Kultury
w CzechowicachDziedzicach, Daniel
Markovič, PhD. je
externým riešiteľom

Zhodnotenie
a najdôležitejšie
výsledky projektu
za rok 2017

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Účasť na
medzinárodnej
konferencii
DYUTI17 „Healthy
Ageing nad Mental
Health.

10/2016 –
4/2017

450

Mapovanie
historického
dedičstva
cezhraničného
územia.

2017/2018

-

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

2016-2017

100

GAPF:
Zhodnotenie
a najdôležitejšie
výsledky projektu
za rok 2017
Projekt zameraný na
realizáciu výskumu
vzťahovej väzby
v kontexte
voľnočasových
aktivít.

Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

GAPF

2/17/2016

Význam voľnočasových
aktivít v detskom domove na
podporu vzťahovej väzby

Mgr. Bibiána
Barabasová

2/24/2016

Aktívna účasť na XIII.
Medzinárodnej vedeckej
konferencii Hradecké dny
sociální práce

Mgr. Vladimíra
Gardianová

Projekt zameraný na
aktívnu účasť na
konferencii.

2016-2017

-

2016-2017

-

GAPF

GAPF

2/25/2016

Človek verzus zmeny lekársky, vzdelávací, sociálny
a psychologický kontext

prof. PhDr. Žilová
Anna PhD.

Realizácia
tuzemských
a zahraničných
pracovných ciest
súvisiacich
s projektom.

GAPF

2/29/2016

Význam vzťahovej väzby
v detskom domove

Mgr. Nikola Benecová

Projekt zameraný na
aktívnu účasť na
konferencii.

2016-2017

100

Aktívna účasť na XIII.
Medzinárodnej vedeckej
konferencii Hradecké dny
sociální práce
Aktívna účasť na
ekumenickej konferencii
Jednota v mnohosti na
Husitskej teologickej fakulte
v Prahe

Mgr. Jozef Fecenko,
Spoluriešiteľ: doc.
PhDr. Markéta
Rusnáková, PhD.

Projekt zameraný na
aktívnu účasť na
konferencii.

2016-2017

100

Mgr. Darina
Obušeková

Projekt zameraný na
aktívnu účasť na
konferencii.

2016-2017

-

Koncept vzťahovej väzby
v sociálnej práci s rodinou

Mgr. Bibiána
Barabasová

Projekt zameraný na
aktívnu účasť na
konferencii.

2016-2017

150

GAPF

2/33/2016

GAPF

2/39/2016

GAPF

3/46/2016
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Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie
a najdôležitejšie
výsledky projektu
za rok 2017

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Koncept teórie vzťahovej
väzby v sociálnej práci v
detskom domove

Mgr. Nikola Benecová

Projekt zameraný na
výskum v rámci
dizertačnej práce.

2016-2017

250

5/89/2016

Európska sociálna politika
v zameraní na sociálne
znevýhodnené skupiny

prof. PhDr. Žilová
Anna PhD.

Projekt zameraný na
tlač publikácie.

2016-2017

-

GAPF

2/38./2016

Konferencia XIII. Hradecké
dni sociálnej práce

Mgr. Barbora
Holíková

Projekt zameraný na
aktívnu účasť na
konferencii.

2016-2017

100

GAPF

2/38./2016

Výcvik v psychodynamickej
oblasti

doc. PhDr. Alena
Novotná, PhD.

Projekt zameraný na
podporu účasti na
výcviku.

2016-2017

300

GAPF

4/68./2016

Konferencia s názvom
„Človek verzus zmeny –
lekársky, vzdelávací, sociálny
a psychologický kontext“

doc. PhDr. Alena
Novotná, PhD.

Projekt zameraný na
podporu
konferencie.

2016-2017

450

GAPF

1/5/2016

Výskum migrácie z aspektu
sociálnej práce

Mgr. Daniel Markovič,
PhD.

Realizácia výskumu
migrácie z aspektu
sociálnej práce.

2016-2017

-

GAPF

3/52/2016

Koherencie a diferencie
sociálneho
a psychologického
poradenstva na Slovensku

Hlavný riešiteľ: Mgr.
Barbora Holíková –
Spoluriešiteľ: doc.
PhDr. Alena Novotná,
PhD.

Vedecko-výskumná
činnosť
doktorandov.

2016-2017

250

GAPF

5/90./2016

Základy ekonomiky pre
sociálnych pracovníkov
(publikácia)

Mgr. Ing. Martina
Špániková, PhD.

Projekt zameraný na
tlač publikácie.

2016-2017

200

GAPF

5/101./2016

Sprievodca odbornou praxou
v študijnom odbore sociálna
práca na PF KU v
Ružomberku.

PhDr. Štefáková
Lenka, PhD.
spoluriešiteľ: doc.
PhDr. Irena
Kamanová, PhD.

Projekt zameraný na
prípravu a
vytvorenie
vysokoškolskej
učebnice.

2016-2017

500

GAPF

2/14./2016

Účasť na medzinárodnom
kolokviu v zahraničí Portugalsko

doc. PhDr. Ľudmila
Krajčíriková, PhD.

Projekt zameraný na
podporu účasti na
vedeckom podujatí.

2016-2017

500

GAPF

2/16./2016

Účasť na kurzoch Regresná
analýza I a Regresná analýza
II

PhDr. Angela
Almašiová, PhD.

Projekt zameraný na
podporu účasti na
kurze.

2016-2017

100

GAPF

4/57./2016

Analýza
determinantov kvality života
u adolescentov v krajinách V4
(výskum)

doc. PhDr. Ľudmila
Krajčíriková, PhD.

Projekt zameraný na
podporu výskumu.

2016-2017

1000

GAPF

4/71./2016

Interdisciplinárna
konferencia sociálnej práce a
ošetrovateľstva

doc. PhDr. Markéta
Rusnáková, PhD.

Projekt zameraný na
podporu
konferencie.

2016-2017

350

GAPF

5/82./2016

Kvalita života v kontexte
syndrómu vyhorenia

Mgr. Katarína
Kohútová, PhD.

Projekt zameraný na
tlač publikácie.

2016-2017

neuvedené

Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov projektu

GAPF

3/50./2016

GAPF
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Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie
a najdôležitejšie
výsledky projektu
za rok 2017

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Rezidenciálna starostlivosť o
seniorov v podmienkach
Slovenskej republiky

doc. PhDr. Irena
Kamanová, PhD.
MHA

Projekt zameraný na
tlač publikácie.

2016-2017

400

5/98./2016

Posterová prezentácia
vybraných študijných
predmetov študijných
programov v odbore sociálna
práca

doc. PhDr. Markéta
Rusnáková, PhD.

Projekt zameraný na
tlač publikácie.

2016-2017

650

GAPF

2/11/2016

Musica Sacra III. – festival
mladých organistov
a kantorov v Levoči

2016-2017

1000

GAPF

5/101/2016

Metódy a metodika sociálnej
práce III.

2016-2017

-

GAPF

3/47/2016

Teoretické prístupy sociálnej
práce v procese
individuálneho plánovania
sociálnych služieb

2016-2017

170

GAPF

3/48/2016

Teoretické prístupy
v sociálnej práci v procese
komunitného plánovania

2016-2017

170

Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov projektu

GAPF

5/81./2016

GAPF

Oľga Benč, prof. PhD.,
Príprava festivalu
Spoluriešiteľ z KSP:
s názvom Musica
PhDr. Ľudmila
Sacra IV.
Krajčíriková, PhD.
Hlavný riešiteľ
projektu: PhDr.
Štefáková Lenka, PhD.
Spoluriešitelia: doc.
Projekt zameraný na
PhDr. Irena
tlač publikácie.
Kamanová, PhD.,
MHA. Mgr. Kristína
Pekarová, Mgr.
Zuzana Pekarová
Mgr. Kristína
Pekarová doc. PhDr.
Projekt zameraný na
Irena Kamanová,
výskum v rámci
PhD., MHA Mgr.
dizertačnej práce.
Zuzana Pekarová
Hlavný riešiteľ
projektu: Mgr. Zuzana
Pekarová,
Projekt zameraný na
Spoluriešiteľ: doc.
výskum
v rámci
PhDr. Irena
dizertačnej práce.
Kamanová, PhD.,
MHA., Mgr. Kristína
Pekarová
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VI.

Kvalifikačný rast pracovníkov Katedry sociálnej práce

6.1 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 2018.
c) HABILITAČNÉ KONANIE
Príprava na habilitačné konanie:
PhDr. Angela Almašiová, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania
v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2019.
JUDr. Juraj Čech, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania
v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2019.
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania
v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2019.
PhDr. Daniel Markovič, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania
v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2020.
Ing. Martina Špániková, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania
v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2020.
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania
v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2019.
PhDr. Lenka Štefáková, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania
v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2021.

d) INAUGURAČNÉ KONANIE
Príprava na inauguračné konanie:
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. - predpokladané ukončenie inauguračného
konania v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2019.
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. – predpokladaný začiatok inauguračného
konania v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2019.
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Pozastavené inauguračné konanie:
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. - inauguračné konanie v odbore: katolícka
teológia, pozastavené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku
2017.
6.2 Realizovaný kvalifikačný rast pracovníkov Katedry sociálnej práce
prof. dr. hab. Andrzej Gretkowski
Získal Certyfikat psychoonkologa 11.9.2012- 11.9.2017 Gdańsk
doc. PhDr. Alena
sebaskúsenostný
(Absolvovanie 505
terapie)), 2013 –
v Bratislave.

Novotná, PhD. – v roku 2017 ukončený Experienciálny
výcvik
v psychodynamickej
skupinovej
psychoterapii
hodinového kurzu (z toho 50 hodín individuálnej cvičnej
2017, Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. - absolvovala nadstavbu krízovej intervencie:
Práce s tělem v krizové intervenci, 21. - 22.10.2017, Olomouc
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. - absolvovala nadstavbu krízovej intervencie: Práce
s tělem v krizové intervenci, 21. - 22.10.2017, Olomouc
Mgr. Daniel Markovič, PhD. – v roku 2017 účasť na krátkodobých vzdelávacích
podujatiach: A new migration policy in EU. Rím, Taliansko a Digitalisation and
robotisaton of work. Budapešť, Maďarsko

Kvalifikačný rast doktorandov
PhDr. Barabasová Bibiana, PhD. - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte
KU v Ružomberku, ukončenie v r. 2017. Téma dizertačnej práce: Koncept teórie
vzťahovej väzby v sociálnej práci s rodinou.
Školiteľka: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
Mgr. Bellová Lucia - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2020. Téma dizertačnej práce: Modely
fungovania striedavej osobnej starostlivosti o maloleté deti na Slovensku.
Školiteľka: doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.
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Mgr. Benecová Nikola - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2018. Téma dizertačnej práce: Koncept
teórie vzťahovej väzby v sociálnej práci v detskom domove.
Školiteľka: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
Mgr. Brišová Eva - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2020. Téma dizertačnej práce: Sieťovanie
sociálnych služieb pre rodiny s dieťaťom s poruchou autistického spektra.
Školiteľka: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA.
JUDr. Ing. Caban Tomáš - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2019. Téma dizertačnej práce: Sociálnoprávne súvislosti aktívnej politiky trhu práce na Slovensku.
Školiteľka: doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Mgr. Dora Jean Colin - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2018. Téma dizertačnej práce: Sociálna
práca na Haiti v kontexte misijnej a charitatívnej pomoci.
Školiteľ: doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
Mgr. Ďurajdová Ľubica - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2018. Téma dizertačnej práce: Edukácia
seniorov v kontexte kvality života.
Školiteľka: prof. PhDr. Mária Machalová, CSc.
Mgr. Fecenko Jozef - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2018. Téma dizertačnej práce: Patologické
hráčstvo v kontexte kvality života závislého.
Školiteľka: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
Mgr. Ferenčíková Zuzana, PhD. - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte
KU v Ružomberku, ukončenie v r. 2017. Téma dizertačnej práce: Možnosti a limity
probačných úradníkov v procese probácie a ich vplyv na kvalitu života odsúdených.
Školiteľka: doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Mgr. Gardianová Vladimíra, PhD. - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte
KU v Ružomberku, ukončenie v r. 2017. Téma dizertačnej práce: Proces
deinštitucionalizácie v domovoch sociálnych služieb v Slovenskej republike.
Školiteľka: doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
JUDr. Gašajová Markéta, PhD. - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, ukončenie v r. 2017. Téma dizertačnej práce: Problémy detí súvisiace
so striedavou osobnou starostlivosťou.
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Školiteľ: prof. dr hab Andrzej Gretkowski
JUDr. Gejdoš Miroslav - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2020. Téma dizertačnej práce: Alternatívne
tresty ako nástroj znižovania kriminality.
Školiteľka: doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Mgr. Halaj Štefan - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2020. Téma dizertačnej práce: Počítačové
zručnosti ako voľnočasové aktivity v domovoch sociálnych služieb.
Školiteľ prof. PaedDr. Mgr.art. Rastislav Biarinec, ArtD.
Mgr. Hančinová Karolína - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2019. Téma dizertačnej práce: Procesuálne
a metodické aspekty kariérového a sociálneho poradenstva.
Školiteľka: doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.
PaedDr. Hvostik Tomáš - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2020. Téma dizertačnej práce: Súvislosti
sociálneho zázemia v rodine a záujmu o športové aktivity u detí a mládeže.
Školiteľka: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Ing. Holdošová Zuzana - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2021. Téma dizertačnej práce: Viaczdrojové
financovanie
sociálnych
služieb
na
území
Slovenskej
republiky.
Školiteľka: doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Mgr. Holíková Barbora, PhD. - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, ukončenie v r. 2017. Téma dizertačnej práce: Koherencie a diferencie
sociálneho a psychologického poradenstva na Slovensku.
Školiteľka: doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.
Mgr. Hrabovská Zuzana - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2018. Téma dizertačnej práce: Sociálne
poradenstvo s disfunkčnými rodinami.
Školiteľka: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA
Mgr. Janáková Michaela - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2020. Téma dizertačnej práce:
Alkoholizmus žien a jeho sociálne dôsledky.
Školiteľka: doc. PhDr. Markéta Rusnáková PhD.
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Mgr. Kristína Kazimierová, PhD. - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte
KU v Ružomberku, ukončenie v roku 2017. Téma dizertačnej práce: Osobnosť
sociálneho kurátora ako dôležitý činiteľ pri práci s rizikovou mládežou.
Školiteľ: prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Mgr. Kobelová Katarína - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2020. Téma dizertačnej práce: Teoretické
východiská komunitného plánovania sociálnych služieb v okrese Ružomberok.
Školiteľka: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA
Mgr. Kollár Tomáš - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2018. Téma dizertačnej práce: Proces
integrácie ľudí so zrakovým postihnutím na trhu práve v kontexte sociálnej práce.
Školiteľ: doc. ThDr. PhDr. Stanislav Košč, PhD.
Mgr. Koláriková Alena - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2018. Téma dizertačnej práce: Kariérové
poradenstvo v rámci výchovného poradenstva na základných školách v Žilinskom
kraji.
Školiteľka: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
PaedDr. Lavríková Silvia - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2020. Téma dizertačnej práce: Úloha
sociálneho kurátora pri ukladaní výchovných opatrení u detí a mládeže.
Školiteľ: prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Ing. Liebscherová Beáta, PhD. - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, ukončenie v r. 2017. Téma dizertačnej práce: Problémy
zamestnateľnosti dlhodobo nezamestnaných.
Školiteľka: doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Mgr. Lompart Patrik - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku , plánované ukončenie v r. 2018. Téma dizertačnej práce: Porovnanie
sociálnej práce v Nemecku a na Slovensku v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti.
Školiteľka: doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD.
Mgr. Obušeková Darina, PhD. - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, ukončenie v r. 2017. Téma dizertačnej práce: Vnímanie charity ako
rozhodujúcej charakteristiky kresťanskej komunity študentmi vysokých škôl.
Školiteľ: prof. ThDr. PaeDr. ICLic. Ján Duda, PhD.
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Mgr. Özger Katarína - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2019.Téma dizertačnej práce: Stratégie
riešenia vlastnej hmotnej núdze občanmi SR.
Školiteľka: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Mgr. Pavlicová Ivana, PhD. - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, ukončenie v r. 2017. Téma dizertačnej práce: Biodromálna príprava
človeka na vlastnú starobu.
Školiteľka: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA
PhDr. Pecník Marcel - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, prerušené štúdium. Téma dizertačnej práce: Korelácie sociálnej
exklúzie a politického extrémizmu v Banskobystrickom samosprávnom kraji.
Školiteľ: doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA
Mgr. Pekarová Kristína, PhD. - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, ukončenie v r. 2017. Téma dizertačnej práce: Teoretické prístupy
sociálnej práce v procese individuálneho plánovania sociálnych služieb.
Školiteľka: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA
Mgr. Pekarová Zuzana, PhD. - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, ukončenie v r. 2017. Téma dizertačnej práce: Teoretické prístupy
sociálnej práce v procese komunitného plánovania.
Školiteľka: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA
Mgr. Posypanková Daniela - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2018. Téma dizertačnej práce: Sociálna
inklúzia žiakov z neúplných rodín na 2. stupni vzdelávania.
Školiteľ: prof. ThDr. ICDr. PhDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
Mgr. Pták Boris - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku,
plánované ukončenie v r. 2019. Téma dizertačnej práce: Vyhodnocovanie potrieb detí
z hľadiska bezpečia prostredníctvom modelu Signs of Safety.
Školiteľka: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
Mgr. Repková Janka - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2018. Téma dizertačnej práce: Analýza
vonkajších a vnútorných faktorov súvisiacich s dysfunkciou rodiny.
Školiteľ: prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.
Mgr. Sisiková Katarína - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2020. Téma dizertačnej práce: Podpora
aktívneho života seniorov prostredníctvom rekreácie a turistiky.
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Školiteľka: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Mgr. Šovčíková Monika - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte
KU v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2018. Téma dizertačnej práce: Sociálne
poradenstvo a psychologické poradenstvo nezamestnaným klientom na Slovensku.
Školiteľka: doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.
Mgr. Teluchová Janeta - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2019. Téma dizertačnej práce: Kvalita
života rodín s členom so zdravotným znevýhodneným.
Školiteľka: doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Mgr. Tepličancová Mária, PhD. - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, ukončenie v r. 2017. Téma dizertačnej práce: Sociálne prostredie ako
determinant voľnočasových pohybových aktivít detí.
Školiteľka: doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc.
Mgr. Valentínyová Beáta - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2018. Téma dizertačnej práce:
Implementácia štandardov kvality v sociálnych službách.
Školiteľka: doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.

VII.

Zamestnanci na Katedre sociálnej práce

Katedra sociálnej práce
Učiteľská (pedagogická) mobilita do zahraničia – odchádzajúci vyučujúci 2017
Pracovisko PF
KU

Meno
a priezvisko

Povaha
mobility

Trvanie mobility

Destinácia
mobility

Katedra sociálnej
práce

Irena Kamanová

Erasmus +

LS
2016/2017
9.5.2017 – 11.5.2017

Univerzita Hradec
Králové, Česká
republika

Katedra sociálnej
práce

Markéta
Rusnáková

Erasmus +

LS
2016/2017
3. – 7.4.2017

Rigas Stradina
Universitate,
Lotyšsko

Erasmus +

LS
2016/2017
25. – 27.4.2017

Univerzita Jana
Evangelisty
Purkyne v Ústi
nad Labem

Katedra sociálnej
práce

Lenka Štefáková
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Katedra sociálnej
práce

Emília Janigová

Katedra sociálnej
práce

Martina
Špániková

Katedra sociálnej
práce

Soňa Šrobárová

Erasmus +

LS
2016/2017
15. – 17.5.2017

Universita per
stranieri "Dante
alighieri"

Erasmus+

LS
2016/2017
24. – 26.5.2017

Technická
univerzita
v Liberci, Česká
republika

Erasmus +

ZS
2017/2018
13.11.-16.11.2017

Akademia im. Jana
Długosza w
Częstochowie,
Poland

Erasmus +

ZS
2017/2018
13.11.-16.11.2017

Akademia im. Jana
Długosza w
Częstochowie,
Poland
Akademia im. Jana
Długosza w
Częstochowie,
Poland

Katedra sociálnej
práce

Angela
Almašiová

Katedra sociálnej
práce

Zuzana
Gejdošová

Erasmus +

ZS
2017/2018
13.11.-16.11.2017

Katedra sociálnej
práce

Daniel Markovič

AGMA

LS
2016/2017
26.-30.6.2017

UNAFORIS, Paris,
Francúzsko

Katedra sociálnej
práce

Zuzana
Gejdošová

AGMA

LS
2016/2017
28.5.-11.6.2017

Am Language
Studio, Malta
Uniwersytet
przyrodnicznohumanistyczny w
Siedlcach
Poľsko
Faculty of
Education Szarvas,
Gál Ferenc
Föiskola
Pedagógiai Kar,
Hungary

AGMA

LS
2016/2017
5.3.-6.3.2017

Ľudmila
Krajčíriková

AGMA

LS
2016/2017
28.4.2017

Katedra sociálnej
práce

Soňa Šrobárová

AGMA

ZS
2017/2018
20.-22.10.2017

Moravští lektoři,
Olomouc
Česká republika

Katedra sociálnej
práce

Markéta
Rusnáková

AGMA

ZS
2017/2018
20.-22.10.2017

Moravští lektoři,
Olomouc
Česká republika

Katedra sociálnej
práce

Ľudmila
Krajčíriková

Katedra sociálnej
práce
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Katedra sociálnej
práce

Ľudmila
Krajčíriková

CEEPUS
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LS
2016/2017
1.5.-31.5.2017

Institute of
pedagogy Siedlce
Poland

Učiteľská (pedagogická) mobilita zo zahraničia – prichádzajúci vyučujúci 2017

Pracovisko

Meno
a priezvisko

Povaha
mobility

Trvanie mobility

Destinácia
mobility

Warsaw Unviersity
of Liefe Sciences

Monika
Podkowinska

Erasmus +

LS
2016/2017
27.2. – 3.3.217

Katedra sociálnej
práce

Stanisław Staszic
Universityof
Applied Sciences
in Piła

Romualda
Malgorzata
Kosmatka

Erasmus +

LS
2016/2017
24. – 28.4.2017

Katedra sociálnej
práce

Helena
Kalábbová

Erasmus +

LS
2016/2017
2. – 5.5.2017

Katedra sociálnej
práce

Květuše Sluková

Erasmus +

LS
2016/2017
2. – 5.5.2017

Katedra sociálnej
práce

Akademia im. Jana
Długosza w
Częstochowie,
Poland

Monika Czerw

Erasmus +

ZS
2017/2018
6.11. – 10.11.2017

Katedra sociálnej
práce

Akademia im. Jana
Długosza w
Częstochowie,
Poland

Karpuszenko
Elena

Erasmus +

ZS
2017/2018
6.11. – 10.11.2017

Katedra sociálnej
práce

Akad. Im. Jana
Dlugosza,
Czestochowa

prof .Marzec
Danuta

Erasmus +

ZS
2017/2018
27.11. – 1.12.2017

Katedra sociálnej
práce

Akad. Im. Jana
Dlugosza,
Czestochowa

doc. Aleksandra
Siedlaczek-Swed

Erasmus +

ZS
2017/2018
1.10. – 30.10.2017

Katedra sociálnej
práce

Akad. Im. Jana
Dlugosza,
Czestochowa

doc. Areka
Marzec

Erasmus +

ZS
2017/2018
27.11. – 1.12.2017

Katedra sociálnej
práce

Erasmus +

ZS
2017/2018
26. – 30.11.2017

Katedra sociálnej
práce

Faculty of Science,
Humanities and
Education
Technical
University of
Luberec
Faculty of Science,
Humanities and
Education
Technical
University of
Luberec

Akad. Im. Jana
Dlugosza,
Czestochowa

dr hab., prof. AJD
Daniel Kukla
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Akad. Im. Jana
Dlugosza,
Czestochowa

dr hab., prof. AJD
Daniel Kukla

Erasmus +

ZS
2017/2018
11. – 15.12.2017

Katedra sociálnej
práce

Doktorandská mobilita do zahraničia

Pracovisko PF
KU

Katedra sociálnej
práce

Katedra sociálnej
práce

Meno
a priezvisko
Gardianová
Vladimíra

Kazimierová
Kristína

Povaha
mobility

Erasmus +

Erasmus +

Trvanie mobility
ZS
2017/2018
6.9.2017-31.3.2018
ZS
2017/2018
18.9.2017-19.3.2018
ZS
2017/2018
11.9.2017-10.3.2018

Katedra sociálnej
práce

Pavlicová Ivana

Katedra sociálnej
práce

Bibiana
Barabasová

AGMA

LS
2016/2017
21.-24.3.2017

Katedra sociálnej
práce

Nikola Benecová

AGMA

LS
2016/2017
21.-24.3.2017

Katedra sociálnej
práce

Nikola Benecová

AGMA

LS
2016/2017
7. – 10.5.2017

Katedra sociálnej
práce

Mária
Tepličanová

AGMA

LS
2016/2017
7. – 10.5.2017

Katedra sociálnej
práce

Bibiana
Barabasová

AGMA

LS
2016/2017
7. – 10.5.2017

Erasmus +
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Destinácia
mobility
AGAPO o.p.s.
Brno
Česká republika
RATOLEST
BRNO, Z.S.
Brno
Česká republika
Okénko
London
United Kingdoms
Central Bohemia
University,
Praha,
Česká univerzita
Central Bohemia
University,
Praha,
Česká univerzita
Katolicki
uniwersytet
Lubelski Jana
Pawła II,
Lublin,
Poland
Katolicki
uniwersytet
Lubelski Jana
Pawła II,
Lublin,
Poland
Katolicki
uniwersytet
Lubelski Jana
Pawła II,
Lublin,
Poland

Central Bohemia
University,
Praha,
Česká univerzita
Central Bohemia
University,
Praha,
Česká univerzita

Katedra sociálnej
práce

Jozef Fecenko

AGMA

LS
2016/2017
21.-22.3.2017

Katedra sociálnej
práce

Boris Pták

AGMA

LS
2016/2017
21.-22.3.2017

Univwersytet
Papieski JP II.,
Krakow, Poland

Katedra sociálnej
práce

Mária Migrová

AGMA

LS
2016/2017
22.-25.5.2017

Katedra sociálnej
práce

Nikola Benecová

AGMA

ZS
2017/2018
22.9..-23.9.2017

Univerzita Hradec
Kráľové
Česká univerzita

Katedra sociálnej
práce

Jozef Fecenko

AGMA

ZS
2017/2018
22.9..-23.9.2017

Univerzita Hradec
Kráľové
Česká univerzita

Katedra sociálnej
práce

Boris Pták

AGMA

ZS
2017/2018
22.9..-23.9.2017

Univerzita Hradec
Kráľové
Česká univerzita

Študentská mobilita do zahraničia - odchádzajúci študenti 2017

Pracovisko PF
KU

Meno
a priezvisko

Povaha
mobility

Trvanie mobility

Destinácia
mobility

Katedra sociálnej
práce

Barbora Antolová

Erasmus +

LS
2016/2017
3.2.2017-30.6.2017

Univerzita Hradec
Králové,
Česká republika
Pražská vysoká
škola
psychosociálních
studií,
Česká republika

Katedra sociálnej
práce

Filip Bambúch

Erasmus +

LS
2016/2017
1.2.2017-9.6.2017

Katedra sociálnej
práce

Jozef Čalfa

Erasmus +

LS
2016/2017
3.2.2017-30.6.2017

Univerzita Hradec
Králové,
Česká republika

Erasmus +

LS
2016/2017
3.2.2017-30.6.2017

Univerzita Hradec
Králové,
Česká republika

AGMA

LS
2016/2017
7. – 10.5.2017

Katolicki
uniwersytet
Lubelski Jana
Pawła II,

Katedra sociálnej
práce

Nikola Lukáčová

Katedra sociálnej
práce

Veronika
Mrázeková
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Lublin,
Poland

Katedra sociálnej
práce

Katarína
Zaujecová

LS
2016/2017
7. – 10.5.2017

AGMA

Katolicki
uniwersytet
Lubelski Jana
Pawła II,
Lublin,
Poland

Študentská mobilita zo zahraničia - prichádzajúci študenti 2017

Prichádzajúci z

Katolicku
Uniwersytet
Lubelski
Poland

Meno
a priezvisko

Dmytro Muzyka

Povaha mobility

Trvanie mobility

Destinácia
mobility

Erasmus +

ZS
2017/2018
18.9.2017 4.2.2018

Katedra sociálnej
práce

VIII. Podporné činnosti katedry
prof. dr. hab. Andrzej Gretkowski
Spoluzostavovateľ publikácie: Sociálna práca - súčasné výzvy, problémy a praktické
riešenia = Social work - current challenges, problems and practical solutions / ed.
Andrzej Gretkowski, Zlatica Huľová, Alena Novotná, Barbara Olszewska. - 1. vyd. Płock : Novum, 2017. - 214 s. - ISBN 978-83-65451-26-2.
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Recenzentka publikácie Sociálna práca - súčasné výzvy, problémy a praktické
riešenia = Social work - current challenges, problems and practical solutions / ed.
Andrzej Gretkowski, Zlatica Huľová, Alena Novotná, Barbara Olszewska. - 1. vyd. Płock : Novum, 2017. - 214 s. - ISBN 978-83-65451-26-2.
Členka vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Nová sociálna
edukácia VI. (Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne
aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška), Prešovská univerzita
v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 7.11.2017.
Členka vedeckej rady: Medzinárodná vedecká konferencia Nauki społeczne w
służbie dziecka i dorosłego, Akadémia Humanisticko- Ekonomická, Lodz, 12.06.2017.
Oponentka inauguračného konania doc. PhDr. Kvetoslavy Repkovej, CSc. Za
profesorku v študijnom odbore „sociálna práca”. Filozofická fakulta Prešovskej
univerzity v Prešove, 6.3.2017.
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doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Členka vedeckého výboru: Vedecký seminár „Verejná správa ako poskytovateľ
verejných služieb sociálneho štátu – využitie zahraničných skúseností pre reformy
v Slovenskej republike“. Fakulta verejnej správy, Univerzita P. J. Šafárika
v Košiciach, 24.11.2017.
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA.
Členka vedeckého výboru XIV. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich
v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou „Ošetrovateľská
starostlivosť v komunite zameraná na manažment rizík. Komunitná sociálna práca.
Dlhodobá starostlivosť.“ Ružomberok, 30. jún - 1. júl 2017.
Členka vedeckého výboru II. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Sociálne
služby aktívne, efektívne, transparentne“, Giraltovce, 11. a 12. 11. 2017
Členka organizačného výboru seminára ku konceptu Zmyslovej aktivizácie
konanom dňa 07. Septembra 2017 v Ružomberku. Pedagogická fakulta Katolíckej
univerzity v Ružomberku.
Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku.
Členka predstavenstva Komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
na Slovensku.
Členka sociálnej komisie pri MsZ Ružomberok
Členka komisie sociálnej pomoci pri VUC Žilina
Odborná garantka komunitného plánovania sociálnych služieb mesta Ružomberok
Členka komisie pre prijímacie pohovory v doktorandskom štúdiu v študijnom
programe Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby v študijnom odbore
Sociálna práca, PF KU v Ružomberku v dňoch: 12.6.2017, 23.8.2017
Predseda komisie pre rigorózne konanie 31.3.2017 PF KU v Ružomberku: Mgr.
Dušan Mištík, Mgr. Silvia Ščurková, Mgr. Róbert Timko, Mgr. Anna Podpleská,
Mgr. Alena Piková, Mgr. Anna Jonášová.
Predseda komisie pre rigorózne konanie 26.5.2017 PF KU v Ružomberku : Mgr.
Katarína Šablatúrová, Mgr. Bibiana Barabasová, Mgr. Michaela Lavríková,
Predseda komisie pre rigorózne konanie 6.10.2017 PF KU v Ružomberku: Mgr.
Mária Novotná, Mgr. Stanislava Jonášová, Mgr. Patrik Kormanec, PhD.
Predseda komisie pre rigorózne konanie 18.10.2017 PF KU v Ružomberku : Mgr. Ján
Dudjak, Mgr. Miriam Šutorová.
Predseda skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v bakalárskom,
magisterskom študijnom programe Sociálna práca dennej a externej formy. PF KU
v Ružomberku.
Predseda komisie pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov v programe špecializačného vzdelávania: Prevencia na
PF KU v Ružomberku.
Členka komisie pre prijímacie konanie na doktorandské štúdium v študijnom
programe sociálna práca na PF KU (jún a august 2017).
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Recenzentka vysokoškolskej učebnice: Lenka Štefáková, Vladimíra Hulínová: Metódy
a metodika sociálnej práce I., Vysokoškolská učebnica vydaná v domácom
vydavateľstve VERBUM. 1. Vyd. Ružomberok: Verbum, 2016. 259 s. ISBN 978-80561-0400-2 In Recenzovaný zborník zo XIV. Celoslovenskej konferencie sestier
pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou. Slovenská
komora sestier a pôrodných asistentiek, Bratislava, 2017 ISBN 978-80-89542-66-6
(CD).
Recenzentka vysokoškolskej učebnice: Lenka Štefáková, Vladimíra Hulínová: Metódy
a metodika sociálnej práce II., Vysokoškolská učebnica vydaná v domácom
vydavateľstve VERBUM. 1. Vyd. Ružomberok: Verbum, 2016. 263 s. ISBN 978-80561-0386-9 In Recenzovaný zborník zo XIV. Celoslovenskej konferencie sestier
pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou. Slovenská
komora sestier a pôrodných asistentiek, Bratislava, 2017 ISBN 978-80-89542-66-6
(CD).
Zostavovateľka učebnice pre opatrovateľky a opatrovateľov v sociálnych službách Cesta k opatrovaniu.
2017. VERBUM - Vydavateľstvo Katolíckej univerzity
v Ružomberku. 169 s. ISBN 978-80-561-0460-6.
Členka vedeckého výboru konferencie Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne
služby – s aplikáciou na podmienky rozvoja regiónov Európskej únie, konanej 07. 11.
2017 v Ružomberku.
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
Člen Rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelávanie a kultúru
Člen Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku.
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.
Člen organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „Jakość życia osób
wykluczonych społecznie“ (Kvalita života sociálne vylúčených osôb), 26.-27.10.2017,
org. Akademia „Ignatianum“ w Krakove (Poľsko)
Člen komisie a školiteľ na dizertačnej skúške Mgr. Jena-Colina Doru, 26.4.2017, na
Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
Člen komisie pre rigorózne konanie a oponent rigoróznej práce Mgr. Miriam
Šutorovej, 8.11.2017, na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.
Členka 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
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Copernicus (ICV 2015: 46.98) a dostupný tiež v bázach: BazHum a CEJSH (The
Central European Journal of Social Sciences and Humanities), od 2016,
Členka vedeckej rady zborníkového časopisu Rocznik towarzystwa naukowego Plockiego
(yearbook of scientific society of Plock VII), Plock, od 2015, ISSN 0860-56-37.
Spoluzostavovateľka publikácie: Sociálna práca - súčasné výzvy, problémy a
praktické riešenia = Social work - current challenges, problems and practical
solutions / ed. Andrzej Gretkowski, Zlatica Huľová, Alena Novotná, Barbara
Olszewska. - 1. vyd. - Płock : Novum, 2017. - 214 s. - ISBN 978-83-65451-26-2.
Spoluzostavovateľka publikácie: Kontexty sociálnych premien spoločnosti na
Slovensku a v Poľsku. Zostavovatelia: Novotná, A., Šwitala, I., Klos, A., Anish K. R..
VERBUM: Ružomberok, 2017, 200 s. ISBN 978-80-561-0484-2.
Posudzovateľka publikácie: FÁBIK, D.: Matematicky nadaný žiak. Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. 76 s. ISBN 978-80-223-4226-1. rec. doc.
PhDr. Eva Szobiová, PhD., doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.
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.
Recenzentka publikácie: Gretkowski, A. Stres i wypalenie w pracy pielegniarskiej.
Raport z badan wlasnych. Plock : Wyzsza Szkola Pedagogiczna, 2017. 120 s. ISBN
978-83-65451-23-1. /rec. doc. Novotná, A., dr. Kruszewski, T.
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
Členka Vedeckej rady PF KU v Ružomberku.
Členka Vedeckej rady Ústavu sociální práce, Univerzita Hradec Králové.
Členka Správnej rady Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci.
Členka redakčnej rady odborného časopisu „Revue sociálnych služieb“
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 vedeckej rady medzinárodnej konferencie Hradecké dny sociální práce XIV.
Členka vedeckého výboru medzinárodnej konferencie Košické dni sociálnej práce
2017.
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku.
Členka Stálej komisie pre ŠVOČ v odbore sociálna práca pri Asociácii vzdelávateľov
v sociálnej práci
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Členka vedeckého výboru konferencie Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne
služby – s aplikáciou na podmienky rozvoja regiónov Európskej únie, konanej 07. 11.
2017 v Ružomberku.
Poskytla rozhovor pre Mestskú televíziu Ružomberok týkajúci sa realizovaného
výskumu zameraného na užívanie návykových látok adolescentmi v Ružomberku.
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku.
Členka organizačného a vedeckého výboru konferencie pre doktorandov
v Ružomberku Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby s aplikáciou na
podmienky rozvoja regiónov Európskej únie v termíne 7.11. 2017
Mgr. Katarína Kohútová, PhD.
Zúčastnila sa ďalšieho vzdelávania v oblasti štatistických metód (konkrétne IRT
Modely – teória a aplikácia), ktorú organizovala spoločnosť Acrea, s. r. o. – analytical
centrum v Prahe.
Členka vedeckého výboru konferencie Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne
služby – s aplikáciou na podmienky rozvoja regiónov Európskej únie, konanej 07. 11.
2017 v Ružomberku.
Poskytla rozhovor pre Mestskú televíziu Ružomberok týkajúci sa realizovaného
výskumu zameraného na užívanie návykových látok adolescentmi v Ružomberku.
Mgr. Daniel Markovič, PhD.
Rozvrhár Katedry sociálnej práce PF KU (od roku 2009).
Správca facebookovej stránky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku (od roku 2017).
Člen Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku (od roku 2012).
Člen Rady Asociácie vysokoškolských poradcov Slovenska (od roku 2013).
Vyučujúci Univerzity tretieho veku na Katolíckej univerzite v Ružomberku (od roku
2013). V roku 2017 predniesol prednášku na tému Zvládanie záťažových situácií 3.
Člen komisie pre bakalársku súťažnú kategóriu celoslovenského kola Študentskej
vedeckej odbornej činnosti v odbore sociálna práca (od roku 2015), v roku 2017 sa
konala v Ružomberku.
Člen komisie pre prijímacie konanie na doktorandské štúdium v študijnom
programe sociálna práca na PF KU (jún a august 2017).
Recenzent publikácie: (ACB) ŠTEFÁKOVÁ, L. Metódy a metodika sociálnej práce III:
Manažérske postupy, plánovanie a metódy v sociálnej práci. Ružomberok : Verbum, 2017.
ISBN 978-80-561-0431-6.
Recenzent a člen vedeckého výboru: Journal of Education, Psychology and Social
Sciences. ISSN: 1339-1488. Sci-Pub Journals.
Pozvaná prednáška: Hardly integrated people in the labour market. Integration
problems in Slovakia. International Seminar “Changing Realities in the World of
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Work: Transformation of Social Risks and Needs” – 26. 05. 2017. LDF Education
centre, EZA, European Comission, Vilnius, Litva.
Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD.
Členka Dozornej rady AVSP - Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na
Slovensku.
Členka Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
Členka hodnotiacej komisie pre ŠVOČ – školské kolo Študentskej vedeckej odbornej
činnosti v odbore Sociálna práca na Katedre sociálnej práce PF KU v Ružomberku.
Ružomberok, 24. apríl 2017.
Členka organizačného výboru Študentskej vedeckej odbornej činnosti v odbore
Sociálna práca – školské kolo - na Katedre sociálnej práce PF KU v Ružomberku.
Ružomberok, 24. apríl 2017.
Členka organizačného výboru celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej
činnosti v odbore Sociálna práca. Ružomberok, 03. máj 2017.
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.
Člen AVSP Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku
Člen ASSP Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
Člen asociácie sociálnych poradcov a sociálnych pracovníkov SR.
Člen organizačného výboru celoslovenského kola študentskej vedeckej odbornej
činnosti v študijnom programe Sociálna práca 3.mája 2017
Člen recenznej komisie, Reviewers Committee, HASSACC, 25-29.9.2017, 5nd
HASSACC 2017 - Virtual Conference Human And Social Sciences at the Common
Conference
Člen organizačného a vedeckého výboru konferencie pre doktorandov v
Ružomberku Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby s aplikáciou na
podmienky rozvoja regiónov Európskej únie v termíne 7.11. 2017
Člen komisie pre prijímacie konanie na bakalárske a magisterské štúdium
v študijnom programe sociálna práca na PF KU (jún a august 2017).
Recenzentka knihy: Špatenková Naděžda a kolektiv, Krize a krizová intervence,
Grada, Praha. 288 s. ISBN 978-80-247-5327-0.
PhDr. Lenka Štefáková, PhD.
Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku.
Členka Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
Metodička odbornej praxe na Katedre sociálnej práce.
Členka organizačného výboru XIV. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich
v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou „Ošetrovateľská
starostlivosť v komunite zameraná na manažment rizík. Komunitná sociálna práca.
Dlhodobá starostlivosť.“ Ružomberok, 30. jún - 1. júl 2017.
Členka organizačného výboru národného kongresu „Atribúty sociálnej práce
v novom miléniu“. Ružomberok, 7. 10. 2016.
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Členka vedeckého výboru XIV. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich
v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou „Ošetrovateľská
starostlivosť v komunite zameraná na manažment rizík. Komunitná sociálna práca.
Dlhodobá starostlivosť.“ Ružomberok, 30. jún - 1. júl 2017.
Členka rigoróznej komisie pre rigorózne konanie, Pedagogická fakulta, Katolícka
univerzita v Ružomberku, 31.3.2017.
Recenzia príspevku – Katarína Kohútová, Angela Almašiová: Komparácia postojov
študentiek a študentov vysokých škôl k utečencom. In Disputationes Scientificae
Universitatis Catholicae in Ružomberok, Ružomberok, roč. 16, č.4, 2017, s.34-48, ISSN
1335-9185.
Zostavovateľka vysokoškolskej učebnice Metódy a metodika sociálnej práce III. :
Manažérske postupy, plánovanie a metódy v sociálnej práci / zost. Lenka Štefáková. - 1.
vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2017. - 276 s. - ISBN 978-80-561-0431-6.
Zostavovateľka zborníka XIV. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach
sociálnych služieb [elektronický zdroj] : zborník z XIV. celoslovenskej konferencie
sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou /
Irena Kamanová, Lenka Štefáková (eds.). - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská komora
sestier a pôrodných asistentiek, 2017. 327 s. - Elektronický zborník. - ISBN 978-8089542-66-6.
Vedenie ŠVOČ prác: Bc. Zuzana Thomková: Kompetencie a úlohy sociálneho
pracovníka pri integrácii detí s mentálnym postihnutím v detskom domove.
Ružomberok: Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity,
2017 a Bc. Iveta Gardlíková: Sociálna exklúzia a sociálna inklúzia u ľudí bez domova
v regióne Turiec. Ružomberok: Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta
Katolíckej univerzity, 2017.

Podporné činnosti doktorandov
Mgr. Vladimíra Gardianová, Mgr. Katarína Kobelová, Mgr. Alena Koláriková sa
podieľali na organizovaní Dňa otvorených dverí dňa 07.02.2017 Katedry sociálnej
práce na PF KU v Ružomberku.
JUDr. Ing. Tomáš Caban, JUDr. PhDr. Miroslav Gejdoš a Mgr. Janeta Teluchová sa
podieľali na príprave Literárnej kaviarne, ktorá sa uskutočnila 28. 03. 2017
v Univerzitnej knižnici KU.
Mgr. Alena Koláriková participovala na organizovaní celoslovenského kola
Študentskej vedeckej odbornej činnosti v študijnom odbore Sociálna práca, ktoré sa
konalo dňa 3. mája 2017 na PF KU v Ružomberku.
Mgr. Nikola Benecová participovala na 10. ročníka Detskej univerzity KU 2017
s názvom: Dobrodružná cesta za poznaním, ktorá sa konala 03. - 07. 07. 2017 na
Katolíckej univerzite v Ružomberku.
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Mgr. Jozef Fecenko bol od 11.9 do 14.9. 2017 na odbornej stáži v Odbornom
liečebnom ústave psychiatrickom na Prednej Hore. Cieľom bolo získanie osobnej
skúsenosti z fungovania takéhoto zariadenia, oboznámenie sa s režimom, prácou
odborníkov a v neposlednom rade získanie kontaktov a zaujímavých podnetov.
Mgr. Boris Pták participoval na realizácii "Najmilšieho koncertu roka" 2017
v Ružomberku, regionálneho kola umeleckej prehliadky detí z detských domovov a
náhradných rodín zo Žilinského kraja, zúčastnil sa lyžiarskeho sústredenie s deťmi z
detského domova Liptovský hrádok v Jasenskej doline a od roku 2012 je
dobrovoľníkom a manažérom Anjelského programu v SPDDD Úsmev ako dar
v Ružomberku.
Mgr. Katarína Özger sa podieľala na organizácii vianočnej zbierky v decembri 2017
pre klientov domova sociálnych služieb Senires n.o.
Mgr. Janeta Teluchová, Mgr. Beáta Valentínyová, Ing Zuzana Holdošová, JUDr. Ing.
Tomáš Caban a JUDr. PhDr. Miroslav Gejdoš boli v organizačnom výbore
konferencie doktorandov „Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby - s
aplikáciou na podmienky rozvoja regiónov Európskej únie“, ktorá sa konala dňa
7.11.2017 na Katedre sociálnej práce PF KU v Ružomberku. Cieľom vedeckej
konferencie bola výmena poznatkov odbornej verejnosti k problematike aspektov
života v regiónoch.
V mesiacoch november- december prebehlo hodnotenie pedagógov PF KU,
dotazníky medzi študentov distribuoval tím doktorandov, vo väčšej miere sa na
organizácii podieľali Mgr. Nikola Benecová, Mgr.Katarína Kobelová a Mgr. Beáta
Valentínyová.
V roku 2017 boli vydané vysokoškolské učebnice s názvom Metódy a metodika
sociálnej práce III. a Metódy a metodika sociálnej práce II. ktorých autorský kolektív
tvorili aj pracovníci a doktorandi KSP, ktorí sú autormi vybraných kapitol: Mgr.
Daniel Markovič, PhD., Mgr. Zuzana Pekarová, Mgr. Tomáš Kollár, Mgr. Katarína
Slezáková, Mgr. Barbora Holíková, Mgr. Kristína Pekarová, JUDr. Markéta Gašajová,
Mgr. Vladimíra Gardianová.
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IX.

Rozvoj Katedry sociálnej práce

Pracovníci katedry pracujú na odbornom a vedeckom raste, o čom svedčia aj
rozvojové projekty katedry. Vytvára sa vhodné prostredie na rôzne výskumy,
vedecké štúdie, odborné garancie projektov, s ohľadom na dlhodobý zámer
Katolíckej univerzity v Ružomberku na roky 2012-2017, zvlášť v tretej kapitole
Výskum.
Rozvojové projekty
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Mondi

Rozvojový
projekt

002KU-23/2016

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

Výskumná realita,
projekcia a výchovné
pôsobenie v kontexte
roly otca a matky
v súčasnej rodine na
Slovensku.

prof. PhDr. Anna
Žilová, PhD.
Riešiteľský kolektív
za KSP:
doc. PhDr. Alena
Novotná, PhD.
Mgr. Alena Zaťková

Rozvoj a podpora
kvalitného a
udržateľného
vzdelávania na
KU

Zhodnotenie
Doba
a najdôležitejšie
trvania
výsledky projektu za
projektu
rok 2017
Prieskum možností
realizácie výskumu
alebo aspoň výskumnej
sondy v časti Indie
v meste Rajagiri
2016-2017
a blízkom okolí
a rozšírenie spolupráce
na Rajagiri College of
Social Sciences.

Hlavný riešiteľ: doc. PhDr.
Výsledkom projektu bolo
Ing. Emília Janigová, PhD.
vytvorenie SociálnoSpoluriešitelia z KSP: doc.
pedagogického výskumného
PhDr. Markéta
laboratória, ktoré slúži pre
Rusnáková, PhD., PhDr.
účely výskumných aktivít
Angela Almašiová, PhD.,
pedagogických zamestnancov i
Mgr. Katarína Kohútová,
pre účely edukácie študentov z
PhD., Gejdošová Zuzana,
oblasti kvantitatívneho a
Ing., PhD., Šrobárová
kvalitatívneho výskumu.
Soňa, PhDr. PhD.

2017

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

450

4920

Rozvojové aktivity doktorandov
Doktorandi Katedry sociálnej práce prehlbovali v roku 2017 svoju kvalifikáciu na
viacerých vzdelávacích podujatiach.
Mgr. Eva Brišová
Zúčastnila sa na seminári pod názvom „Seminár ku konceptu Zmyslovej aktivizácie“
ktorý sa konal dňa 07. septembra 2017, PF KU v Ružomberku. Garantka a lektorka Ing. Bc. Hana Vojtová.
Mgr. Katarína Kobelová
Zúčastnila sa na seminári pod názvom „Seminár ku konceptu Zmyslovej aktivizácie“
pod vedením Ing. Bc. Hany Vojtovej. Zmyslová aktivizácia (ďalej len SMA) je
koncept, ktorý
nie
je v Európe úplne neznámy, napr. Vo Švajčiarsku sa s touto
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metódou pracuje už viac ako 30 rokov. Do Českej republiky sa dostal vďaka
iniciatíve Ing. Bc. Hany Vojtovej, riaditeľky Inštitútu Zmyslovej aktivizácie a zároveň
riaditeľky Domova seniorov Majstra Kristan v juhočeských Prachaticiach, ktorá tento
model starostlivosti o veľmi staré osoby a osoby so syndrómom demencie priviezla
priamo od autorky konceptu Lore Wehner z Rakúska. Stala sa tak nadšenou
propagátorkou konceptu, ktorý má zmysel, ponúka logický návod, ako správne
s týmito seniormi pracovať, aby bol zachovaný rešpekt, láska a úcta voči nim.
Seminár sa konal dňa 7. Septembra 2017 v Ružomberku. Katolícka univerzita,
Pedagogická fakulta Ružomberok.
Mgr. Patrik Lompart
Zúčastnil sa nasledovných vzdelávacích programov a seminárov:
VaV Akademy, s.r.o. Odborný garant PhDr. Marek Lukáč, PhD. Osvedčenie o
absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. Kurz je
určený osobám so záujmom pôsobiť ako lektor vo vzdelávacích programoch,
začínajúcim lektorom a osobám, ktoré chcú zlepšiť svoj prejav a rozvíjať zručnosti pri
verejných vystúpeniach a prezentáciách.
Prešov, 15.08.2017
Pro rodinu cz, z.s. - predseda spolku Barbora Kiczmerová, Osvedčenie o absolvovaní
vzdelávacieho programu "Volání krve - hledáni odpovědí". Víkendový vzdelávací
pobyt určený náhradným rodičom.
Nový Hrozenkov, 13.-15.10.2017
Štátny pedagogický ústav - doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. riaditeľ ŠPÚ.
Potvrdenie o účasti na letnej akadémii "Experimentieren auf Deutsch". Unikátny
projekt Nadácie Volkswagen Slovakia a Goethe Inštitútu. Ide o praktickú výučbu
nemčiny prostredníctvom experimentov.
Bratislava, 03.-07.07.2017
Štátny pedagogický ústav - PaedDr. Renáta Somorová, námestníčka riaditeľa ŠPÚ.
Účasť na seminári "Experimentieren auf Deutsch". Ide o praktickú výučbu nemčiny
prostredníctvom experimentov.
Bratislava, 25.-28.09.2017
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže - Ing. Dean Reš, odborný garant
akreditovaného vzdelávacieho programu. Projektový manažment v práci s mládežou
- modul I, získanie odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou. Vzdelávací
program pripravuje absolventov na samostatné riadenie projektov v prostredí́
neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Okrem technických a sociálnych
aspektov manažmentu sa zameriava na individuálne potreby účastníkov a na
reflexiu ich skúsenosti. Bratislava, 28.09.2017
Mgr. Janka Repková
Zúčastnila sa nasledujúcej vzdelávacej aktivity:
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VaV Akademy, s.r.o. - odborný garant: PhDr. Marek Lukáč, PhD. Absolvovanie
akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. Akreditovaný
vzdelávací program: Lektor. Prešov, 15.08.2017
JUDr. Ing. Tomáš Caban
Zúčastnil sa nasledujúcich seminárov:
V dňoch 11.-13.05.2017, Tále - hotel Partizán, seminár advokátskych koncipientov,
viedla Slovenská advokátska komora, obsahom seminára bolo zameranie na civilné
konanie;
V dňoch 19.10.2017 Bratislava - sídlo Slovenskej advokátskej komory, seminár
advokátskych koncipientov, viedla Slovenská advokátska komora, obsahom
seminára bola Interpretácia a aplikácia právnych noriem;
V dňoch 21.09.2017 Bratislava - sídlo Slovenskej advokátskej komory, seminár
advokátskych koncipientov, viedla Slovenská advokátska komora, obsahom
seminára boli Aplikačné problémy civilného sporového a mimosporového poriadku;
V dňoch 30.11- 02.12.2017, Tále - hotel Partizán, seminár advokátskych koncipientov,
viedla Slovenská advokátska komora, obsahom seminára bolo zameranie na vybrané
druhy správneho konania.
Mgr. Holíková Barbora, PhD.
Zúčastnila sa kurzu pod názvom Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
a Krízová intervencia. Kurz bol zameraný na získanie zručností s prácou
s terapeutickými kartami pre deti a dospelých a osvojenie si techník psychologického
poradenstva pre klientov prekonávajúcich krízovú situáciu. Tento kurz sa
realizoval prostredníctvom Inštitútu osobného rozvoja, s.r.o a lektorky Mgr. Márie
Any Alaiovej. Ružomberok, 24.-25.7.2017.
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X.

Medzinárodné aktivity Katedry sociálnej práce

doc. PhDr. Ing. Emília Janigová PhD. sa zúčastnila s pozvanou prednáškou na
konferencii s medzinárodnou účasťou, ktorú zorganizovalo Mesto Częstochowa,
dňa 5. 12. 2017. Konferencia bola venovaná sociálnej inklúzii ohrozených skupín.
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová PhD. bola členkou vedeckého výboru
9. medzinárodnej vedeckej konferencie „Sociální pedagogika 2017. Perspektiva
makro, mezo a mikrosociálního prostředí”, ktorá sa uskutočnila v Brne, 4. - 5. 4. 2017
a predniesla tu prednášku na tému: Klesajúca nezamestnanosť na Slovensku – nové
výzvy pre trh práce.
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA a doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
boli členmi organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie: Jakość życia
osób wykluczonych społecznie, ktorú v dňoch 26. – 27. 10. 2017 zorganizovala
Akademia Ignatianum v Krakove.
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. sa zúčastnila prednáškového a výskumného
pobytu v Rajagiri College of Social Sciences, Kalamassery, Kochi, India, v termíne
od 1. januára do 2. februára 2017. Prednáška bola na tému: „Social work education in
Slovakia“ pre učiteľov, študentov a kolegov zo zahraničných univerzít.
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. sa aktívne zúčastnila na medzinárodnej konferencii
pod názvom „Healthy ageing and mental health“ organizovanej School of social work,
Rajagiri College of Social Sciences , Kalamassery od 4.- 6. januára 2017. Príspevok bol
na tému: „Fear syndrome and attitudes to death in female of youg and old age“.
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. sa aktívne zúčastnila na medzinárodnej konferencii
„Provocarile lumii moderne. Societate. Cultura. Educatie“, na Universitatea de stat din
Tiraspol, ktorá sa konala v dňoch 27. – 28. marca, 2017, Kišiňov, Moldavsko.
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. je členkou vedeckej rady Wydzial Nauk
Humanistycznych i Spolecznych, Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, Plock.
Mgr. Daniel Markovič, PhD. je členom redakčnej rady medzinárodného vedeckého
časopisu Journal of Education, Psychology and Social Sciences. ISSN: 1339-1488. SciPub Journals. Reviewer - member of the scientific committee. Recenzent a člen
vedeckého výboru.
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. bola členkou recenznej komisie na virtuálnej
konferencii 5nd HASSACC 2017 - Virtual Conference Human And Social Sciences,
ktorá sa uskutočnila v dňoch 25. – 29. 9. 2017.
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doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA, doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.,
PhDr. Angela Almašiová, PhD., Ing. Zuzana Gejdošová, PhD., Mgr. Daniel
Markovič, PhD., Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD., PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.,
PhDr. Lenka Štefáková, PhD., sa podieľali na príprave slovenskej kapitoly
zahraničnej monografie venovanej metódam sociálnej práce s rodinou. Publikáciu
s medzinárodným autorským tímom vydá Rīga Stradiņš University v roku 2018.
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XI.

Sumár (Executive summary)

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
(PF KU) zaznamenala dynamický a úspešný rok 2017, jej štruktúra sa výrazne
modifikovala. Vedúcou katedry sa stala doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA.
Zástupkyňou vedúcej katedry PhDr. Lenka Štefáková, PhD. Na Katedre sociálnej
práce začal pôsobiť prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. Z bývalého Ústavu
sociálnych vied PF KU prešli na katedru prof. PhDr. Anna Žilová, PhD., prof. dr.
hab. Andrzej Gretkowski a Mgr. Daniel Markovič, PhD.
Katedra sociálnej práce realizuje denné a externé bakalárske štúdium v študijnom
programe Sociálna práca. Na magisterskom stupni štúdia ponúka študentom na
výber z troch študijných programov: Sociálna práca, Sociálna práca vo verejnej
správe a sociálne služby a Poradenstvo a sociálna komunikácia.
Katedra sociálnej práce je z vedeckého hľadiska najúspešnejšou katedrou, ako jediná
katedra PF KU v súčasnosti prijíma uchádzačov o doktorandské štúdium v odbore
3.1.14 Sociálna práca, a to v troch študijných programoch: Sociálna práca (denné
a externé štúdium), Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby (denné
a externé štúdium) a Poradenstvo a sociálna komunikácia (externé štúdium).
V rámci doplňujúceho pedagogického štúdia na PF KU zabezpečuje Katedra
sociálnej práce predmet Didaktika sociálnej práce. V rámci rozširujúceho štúdia
Špeciálnej pedagogiky katedra zabezpečuje predmety Patopsychológia a Sociálna
patológia. V Centre celoživotného vzdelávania PF KU sa pracovníčky katedry
podieľajú na programoch: Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí
(garant doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA), Kurz opatrovania (garant doc.
PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA), Aktivizácia osôb s ochorením demencie (garant
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA), Postupy komunitného plánovania
sociálnych služieb, Komunitné plánovanie sociálnych služieb (Ing. Zuzana
Gejdošová, PhD.) a Implementácia komunitného plánu sociálnych služieb do praxe.
Významnou udalosťou katedry bol 14. ročník celoslovenského kola súťaže
Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) v študijnom odbore sociálna práca (3. 5.
2017). Súťaž prebiehala v Ružomberku v dvoch sekciách – pre študentov
bakalárskeho stupňa štúdia a pre študentov magisterského stupňa štúdia. Cenu
Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku získala študentka PF KU Bc.
Zuzana Thomková, ktorá obhajovala prácu pod vedením školiteľky PhDr. Lenky
Štefákovej, PhD.
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30. júna a 1. júla 2017 sa na katedre uskutočnila vedecká konferencia „XIV.
celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb
s medzinárodnou účasťou.
7. novembra 2017 organizovala Katedra sociálnej práce vedeckú konferenciu
„Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby – s aplikáciou na podmienky
rozvoja regiónov Európskej únie“. Doktorandi na nej získali príležitosť prezentovať
svoje príspevky a získať tak cennú spätnú väzbu.
V roku 2017 spracovali pracovníci katedry žiadosti v programoch VEGA a KEGA.
Súčasne boli v roku 2017 riešiteľmi 2 projektov KEGA, 2 rozvojových projektov, 2
projektov podporených MONDI a jedného edukačného projektu. Okrem nich sú
riešiteľmi mnohých projektov v rámci interných grantov GAPF. Vyučujúci katedry
intenzívne využívali mobilitu Erasmus+ za účelom výučby a taktiež interný
mobilitný program PF KU AGMA. Okrem susedných krajín, ako sú Česko, Poľsko,
Maďarsko navštívili aj Indiu, Maltu a Francúzsko. Na katedre vyšla v roku 2017 prvá
štúdia kategórie ADM (Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných
v databázach Web of Science alebo SCOPUS).
Veríme, že Katedra sociálnej práce si aj v roku 2018 udrží a prehĺbi pozitívny
rozvojový trend a potvrdí pozíciu popredného pracoviska v rámci PF KU.
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