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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KATEDRE KU 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce  

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,  

Tel.: +421 44 43 26 842, klapka 1410  

 
Vedúci katedry: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 

zástupca vedúceho katedry: PhDr. Angela Almašiová, PhD. 

Tajomník: PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 

sekretariát katedry:  Mgr.Alena Zaťková 

 

Štruktúra funkčných miest: 

 

profesor: 

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. (spolupracovník z ÚSV) 

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.  

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. (externý spolupracovník) 

 

docent: 

doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.  

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. 

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 

doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. 

doc. PhDr. Stanislav Košč, PhD. 

doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD. (spolupracovník z FZ KU) 

doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. (spolupracovník z FZ KU) 

doc. Mgr. Martina Cichá, PhD. (externý spolupracovník) 

doc. PhDr. Martin Klus, PhD. (externý spolupracovník) 

 

 

odborný asistent:  

PhDr. Angela Almašiová, PhD. 

Ing. Martina Špániková, PhD. 

PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. 

PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 

PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. 

Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. 

JUDr. Juraj Čech, PhD. 

PhDr. Daniel Markovič, PhD. (spolupracovník z ÚSV) 

PhDr. Peter Brnula, PhD. (externý spolupracovník) 

PhDr. Ladislav Vaska, PhD. (externý spolupracovník) 

PhDr. Mariana Magerčiaková, PhD. (spolupracovník z FZ KU) 

PhDr. Eva Moraučíková, PhD. (spolupracovník z FZ KU) 
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Ing. Miloš Birtus, PhD. (spolupracovník z Katedry manažmentu PF KU) 

Ing. Pavel Mikuš, PhD. (spolupracovník z Katedry manažmentu PF KU) 

 

asistent: 

PhDr. Jozef Pauk (externý spolupracovník) 

Marta Nováková (externý spolupracovník)  

 

 

 

 

2. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ KATEDRY ZA UPLYNULÝ 

ROK 

 

Najvýznamnejšie podujatia organizované katedrou  

 

Interdisciplinárne vedecké sympózium Kresťanské posolstvo pre mier vo svete, PF 

KU v Ružomberku, 11.4.2013. Sympózium k päťdesiatemu výročiu publikovania 

encykliky bl. Jána XXIII. Pacem in terris, so zameraním na politické, ekonomické, 

sociálne a misijné rozmery budovania pokojného spolunažívania medzi ľuďmi a 

mieru vo svete 
 

X. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb 

s medzinárodnou účasťou. Konferencia bola organizovaná Slovenskou komorou 

sestier a pôrodných asistentiek, Sekciou sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych 

služieb, Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Ružomberku, 

Centrom sociálnych služieb Likava v spolupráci s Katedrou sociálnej práce, 

Pedagogická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku. Konferencia bola zameraná 

na problematiku sociálnych služieb s poukázaním na prácu sestier a sociálnych 

pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb. Ružomberok, 28. a 29.6.2013. aktívna 

účasť: PhDr. Lenka Štefáková, PhD., PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD.  
 

5. medzinárodná vedecká konferencia Interdisciplinárna kooperácia 

v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Ružomberok, 28.11.2013. 

Medzinárodná vedecká konferencia bola organizovaná Pedagogickou fakultou a 

Fakultou zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Fakultou 

humanitních studi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne, Wydziałem Zdrowia i Nauk 

Medycznych Krakowskej Akadémii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Akademiou 

Ignatianum w Krakowie, VADIMED v Krakowie a Slovenskou komorou sestier a 

pôrodných asistentiek. Cieľom konferencie bolo poukázať na význam interdisciplinárnej 

kooperácie pri riešení aktuálnych, odborných problémov či závažných situácii 

zdravotno-sociálneho významu. Aktívna účasť: doc. Markéta Rusnáková, PhD., doc. 

Irena Kamanová, PhD., Ing. Zuzana Gejdošová, PhD., PhDr. Angela Almašiová, 
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PhD., PhDr. Lenka Štefáková, PhD., PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD., PhDr. Soňa 

Šrobárová, PhD.   
 

 

Účasť katedry na podujatí  

 

XXI. Medzinárodná konferencia „Wartości w rodzinie i społeczeństwie“. Kielce, 

15.5.2013 

aktívna účasť: PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 

 

Medzinárodná interdisciplinárna konferencia „Ekosystem w pomocy społecznej“. 

Krakov, 3.6.2013. aktívna účasť: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.,  PhDr. Lenka 

Štefáková, PhD. 

 

Medzinárodná konferencia Polityka społeczna w perspektywie osoby i rodziny. 

Akademickie seminarium naukowe, 15. - 16. 4. 2013, Ustroń, PL. aktívna účasť: doc. 

PhDr. Alena Novotná, PhD. 

 

Medzinárodná vedecká konferencia pre pomáhajúce profesie. 1. Vyšehradské 

stretnutie. Sociálne služby ako pilier európskej spoločnosti. 25.-26.04.2013, Nitra, 

Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, KSP a SV. 

Aktívna účasť: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., doc. PhDr. Irena Kamanová, 

PhD. 

 

Jihlavské zdravotnícke dny 2013. 18.04.2013 Vysoká škola polytechnická, Katedra 

zdravotníckych štúdií. Aktívna účasť: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. 

 

5. mezinárodní vědecká konference „Sociální pedagogika v kontextu životních 

etap člověka“. Brno, 18. – 19. 4. 2013. aktívna účasť: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, 

PhD., Ing. Zuzana Gejdošová, PhD., PhDr. Angela Almašiová, PhD., PhDr. Michaela 

Šavrnochová, PhD. 

 

Medzinárodná konferencia Wartości w rodzinie i spoleczeństwie. Zaklad 

profilaktyki spolecznej i resocjalizacii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Klielce. 

aktívna účasť: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. 

 

5.ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Sociálna práca, 

manažment a ekonómia – prínosy a limity vedy pre teóriu a prax“. Dolný Kubín, 

5.6.2013. aktívna účasť: PhDr. Lenka Štefáková, PhD., Ing. Zuzana Gejdošová, PhD., 

PhDr. Angela Almašiová, PhD. 
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Medzinárodná vedecká konferencia X. Hradecké dni sociálnej práce 

„Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce“. Hradec Králové, 27.9.-

28.9.2013. aktívna účasť: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, doc. PhDr. Irena 

Kamanová, PhD., PhD., Ing. Zuzana Gejdošová, PhD., PhDr. Angela Almašiová, 

PhD., PhDr. Lenka Štefáková, PhD., PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD., Soňa 

Šrobárová, PhD. 

 
 

Medzinárodná vedecká konferencia Nauczyciel zjednoczonej Europy wobec 

wyzwań edukacyjno-wychowawczych dzieci i młodzieży. Częstochowa, 1. – 2. 

okt´ober, 2013. aktívna účasť: PhDr. Angela Almašiová, PhD., Ing. Zuzana 

Gejdošová, PhD.  

 

 

Konferencia „Stratégie celoživotného vzdelávania v európskom vzdelávacom 

priestore“ dňa 8.11.2013 v Ružomberku. aktívna účasť: PhDr. Lenka Štefáková, PhD., 

Soňa Šrobárová, PhD.,  

 

Semináre pre študentov zaujímajúcich sa o dobrovoľnícku činnosť v komunite Archa 

za účasti predstaviteľov komunity L´Arche en Agenaise vo Francúzsku, Robin Sykes 

a Bertrand Peycelon. 19. – 22. marca 2013. aktívna účasť: PhDr. Angela Almašiová, 

PhD., Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.  

 

Celoslovenské kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti v odbore Sociálna 

práca. Košice, 25. apríla 2013. Členky celoslovenskej komisie pre ŠVOČ:  PhDr. 

Angela Almašiová, PhD., Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.  

 

Vedenie workshopov v rámci „Letnej školy sociálnej práce“ Univerzita Hradec 

Králové, august 2013. doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 

 

6. medzinárodná vedecká konferencia zameraná na medzikulturálne vzdelávanie 

s názvom: „Education and Health: From transcultural perspective.“ University of 

Almeria, Spain, 7. – 9. November 2013. aktívna účasť: doc. PhDr. Markéta 

Rusnáková, PhD. 

 

 

3. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM 

VZDELÁVANÍ 

3. 1. Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra 

Katedra sociálnej práce je pracoviskom PF KU, ktoré prioritne zabezpečuje študijný 

program sociálna práca v študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca a realizuje štúdium 

na všetkých troch stupňoch štúdia: bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom. 
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V rámci Katedry sociálne práce sa realizuje aj študijný program Verejná správa 

a sociálne služby v magisterskom stupni 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;  

sociálne 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.  

 

Absolvent magisterského štúdia sa uplatní ako sociálny pracovník vo všetkých 

organizáciách štátnej správy a samosprávy, ako sociálny pracovník v zdravotníctve, 

školstve, v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny, ďalej ako sociálny pracovník v 

neštátnych a cirkevných organizáciách poskytujúcich sociálne služby, ako riadiaci a 

metodický pracovník vo všetkých organizáciách poskytujúcich sociálne služby, ako 

pracovník, ktorý vedie a podporuje odborný rast nových a začínajúcich pracovníkov 

a zabezpečuje praktickú výučbu na pracoviskách, ako učiteľ vyšších odborných 

sociálnych škôl a vysokých škôl, ale aj ako výskumník 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.).  

 

Na doktorandskom stupni štúdia sociálnej práce je študijný odbor zameraný nielen 

na rozšírenie poznatkov založených na súčasnom stave poznania, ale najmä na 

vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a 

samostatnej tvorivej činnosti. Študijný program sa orientuje najmä na teoretické 

poznatky a ich praktickú aplikáciu v sociálnej práci so zameraním na problémy, 
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súvisiace so životnými a pracovnými podmienkami, ako je chudoba, nezamestnanosť 

a pod., súvisiace s kvalitou života a prevenciou sociálno-patologických 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.  

 

Pracovníci Katedry sociálnej práce sa v nemalej miere podieľajú aj na ďalších 

študijných programoch v študijnom odbore sociálna práca:  

 

Od roku 2012 je na 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.  

 

Študentom sociálnej práce na magisterskom stupni štúdia je ponúkaná možnosť 

zvoliť si špecializáciu Manažment v sociálnej sfére v študijnom programe sociálna 

práca. 

 

3. 2. Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na národnej, či 

medzinárodnej úrovni (aktívna účasť na významnom podujatí za vysokú školu, 

umiestnenie v rámci súťaže vysokoškolákov, a pod.). 

 

Účasť 16 študentov bakalárskeho štúdia sociálnej práce na 1. a 2. semestri Anjelskej 

akadémie (akreditované vzdelávanie dobrovoľníkov). Vzdelávanie naďalej 

pokračuje. 15. – 17. marec, 2013, Krpáčovo a 6. – 8. 9. 2013, Smolenice.  

 

3. 3. 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. Na celoslovenskom 

kole Študentskej vedeckej, umeleckej a odbornej činnosti sa v akademickom roku 

2013/2013 zúčastnili študenti Jana Smiešková s témou práce Obraz rodiny 

v slovenských masmédiách a František Gejdoš s témou práce Problémy chudobných 

s prežitím. 
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4. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

 
Katedra sociálnej práce a jej jednotliví pracovníci sa podieľali na tvorbe vzdelávacích 

programov: 

 

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. spracovala vzdelávací modul  v rámci Univerzity 

tretieho veku  Senior v spoločnosti; na vzdelávaní v rámci UTV prednášajú: Doc. 

PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., Ing. Zuzana Gejdošová, PhD., PhDr. Vladimíra 

Hulínová, PhD., PhDr. Angela Almašiová, PhD., PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 

 

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. (garant) - PhDr. Miroslava Tokovská, PhD.  

autorky v rámci celoživotného vzdelávania majú schválenú akreditáciu: Aktivizácia 

osôb s ochorením demencie. Vzdelávanie sa začína od januára 2014. 

 

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. (garant) – v rámci celoživotného vzdelávania 

podala na schválenie vzdelávaciu aktivitu Opatrovateľstvo, ktorá je v procese 

schvaľovania akreditačnou komisiou MPSVR SR. 

 

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. (garant) - v rámci celoživotného vzdelávania 

podala na schválenie vzdelávaciu aktivitu Prevencia, ktorá je v procese schvaľovania 

akreditačnou komisiou MŠ SR. 

 

 

5. INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ, UMELECKEJ A ĎALŠEJ TVORIVEJ 

ČINNOSTI KATEDRY 

 

5. 1. Zameranie výskumu a vývoja  

  

Na Katedre sociálnej práce sa výskumné aktivity zaoberali:  

 poznaním sociálnych problémov a sociálnych javov, ktoré by mohli vyvolať  

vznik sociálnych problémov  

  identifikáciou konkrétnych sociálnych bariér v živote človeka vo vyššom  

veku a so zdravotným znevýhodnením  

  prevenciou sociálne nežiaducich a sociálno-patologických javov  

 inováciou študijných programov v odbore sociálna práca  

 tvorbou nových študijných programov v odbore sociálna práca  

  tvorbou národných učebných textov pre študentov sociálnej práce na  

vysokých školách v SR.  
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 5. 2. Podané projekty 

 

 

Domáce výskumné projekty 

Názov 

programu/ 

identifikačn

é číslo 

Názov 

projektu 

Vedúci 

projektu 

Pracovisko 

vedúceho 

projektu 

Grantová 

organizácia

/ 

podporujúc

a inštitúcia 

 Výška 

finančnýc

h 

prostried

kov  

Rok 
Doba 

trvania 

020KU-

4/2014 

Diverzifikácia 

študijného 

programu 

sociálna 

práca pre 

rezort školstva 

Slovenskej 

republiky 

doc.PhDr. 

Markéta 

Rusnáková, 

PhD. 

Katedra 

sociálnej 

práce 

KEGA 18666,-   € 2013 
2014-

2016 

 012KU-

4/2014 

Tvorba 

nových 

vzdelávacích 

materiálov v 

oblasti 

rozvojového 

vzdelávania a 

misijnej práce 

na 

podkladoch 

výskumnej 

činnosti v 

rozvojových 

krajinách. 

PhDr. 

Vladimíra 

(Antolová) 

Hulínová, 

PhD. 

Katedra 

sociálnej 

práce 

KEGA 23587,-   € 2013 
2014-

2016 

1/0848/14 

Determinanty 

efektívneho 

sociálneho 

pôsobenia so 

zameraním na 

misijnú a 

charitatívnu 

prácu v menej 

rozvinutých 

krajinách 

Doc. PhDr. 

ThDr. 

Stanislav 

Košč, PhD. 

Katedra 

sociálnej 

práce 

VEGA 31534,- € 2013 
2014-

2016 

 0292KU-

4/2014 

Globálne 

rozvojové 

vzdelávanie s 

dôrazom 

na rozvojovú 

pomoc a 

misijnú prácu 

Doc. PhDr. 

ThDr. 

Stanislav 

Košč, PhD. 

Katedra 

sociálnej 

práce 

KEGA 38200,-   € 2013 
2014-

2016 
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21KU-

4/2014 

Program 

rozvoja 

vzdelávania 

na základných 

a stredných 

školách v 

oblasti 

predmanželsk

ej a 

manželskej 

prípravy 

Hlavný 

riešiteľ: doc. 

JUDr. Vlasta 

Kovalančíkov

á, PhD. 

Spoluriešitelia

: doc. PhDr. 

Markéta 

Rusnáková, 

PhD., PhDr. 

Michaela 

Šavrnochová, 

PhD 

PF KUv 

Ružomberk

u, Ústav 

práva a 

kanonickéh

o práva 

 

KEGA 28596€ 2013 
2014-

2016 

 

GAPF 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie 

výsledky 

projektu za rok 

2013 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

GAPF 1/13/2013 
Matka a otec v 

súčasnej rodine 

Novotná 

Alena, doc. 

PhDr., PhD. 

Analýza 

informácií, 

výskumov, 

čiastočná 

realizácia 

výskumu. 

09/2013 

- 

08/2014 

100 

GAPF 4/04/2013 

Interdisciplnárna  

kooperácia v 

ošetrovateľstve, 

pôrodnej 

asistencii a 

sociálnej práci 

Kamanová 

Irena, doc. 

PhDr., PhD. 

Konferencia 

s medzinárodnou 

účasťou 

09/2013 

- 

08/2014 

50 

GAPF 6B/01/2013 

Metódy sociálnej 

práce s 

maloletými bez 

sprievodu, 

žiadateľmi a azyl 

a azylantmi 

Vladimíra 

(Antolová) 

Hulínová, 

PhD. 

Spracovanie 

publikácie 

v rámci 

základných  

metód sociálnej 

práce, ktoré sa 

aplikujú v praxi 

sociálnej práce 

pre žiadateľov o 

azyl a azylantov 

09/2013 

- 

08/2014 

200 

GAPF 6B/02/2013 

Rodičovstvo z 

pohľadu mladých 

dospelých z 

detských 

domovov 

Szabóová 

(rod.Bartková) 

Mária, PhDr. 

Spoluriešiteľ: 

doc. PhDr. 

Markéta 

Rusnáková, 

PhD. 

Publikácia, ktorá 

bude vydaná 

bude obsahovať 

výsledky 

zrealizovaného 

výskumu, ktoré 

zistili súčasný 

stav v oblasti 

predstavy 

09/2013 

- 

08/2014 

200 
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mladých 

dospelých 

z detských 

domovov 

o rodičovstve.  

 

GAPF 3/01/2013 

Obraz rodiny z 

pohľadu mladej 

generácie na 

začiatku 21. 

storočia, 

Szabóová 

(rod.Bartková) 

Mária, PhDr. 

Spoluriešiteľ: 

doc. PhDr. 

Markéta 

Rusnáková, 

PhD. 

Cieľom projektu 

je uskutočnenie 

kvalitatívneho 

výskumu na 

zistenie 

predstavy obrazu 

o rodine 

z pohľadu 

súčasnej mladej 

generácie.  

09/2013 

- 

08/2014 

200 

GAPF 6B/19/2013 

Aktivizácia 

seniorov s 

ochorením 

demencie - 

výskum  v 

Banskobystrickom 

samosprávnom 

kraji na Slovensku 

Kamanová 

Irena, doc. 

PhDr., PhD. 

Spracovanie 

zahraničnej 

monografie 

v rámci  metód 

sociálnej práce 

s klientom 

s ochorením 

demencie. 

09/2013 

- 

08/2014 

100 

GAPF 6B/25/2013 
Misiológia pre 

integrálny rozvoj 

Košč 

Stanislav, doc. 

PhDr. ThDr., 

PhD. 

Publikácia 

predkladá 

odbornú reflexiu 

ohľadom 

podstaty, 

východísk, 

historických 

skúseností a 

súčasných 

požiadaviek, 

týkajúcich sa 

misijnej činnosti 

Cirkvi, so 

zameraním na 

integrálny rozvoj 

človeka, resp. 

krajiny. 

09/2013 

- 

08/2014 

100 

GAPF 6B/33/2013 
Sociálna práca so 

skupinou 

Novotná 

Alena, doc. 

PhDr., PhD. 

Publikácia 

pripravená do 

tlače ako 

monografia 

09/2013 

- 

08/2014 

100 

GAPF 6B/38/2013 

Sociálna patológia 

pre študentov 

študijného odboru 

sociálna práca 

Rusnáková 

Markéta, doc. 

PhDr., PhD. 

Publikácia 

v podobe 

vysokoškolskej 

učebnice bude 

vydaná pre 

potreby 

študentov 

09/2013 

- 

08/2014 

200 
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sociálnej práce 

k predmetu 

sociálna 

patológia. 

GAPF 6B/42/2013 

Sociálna práca s 

rizikovým 

klientom 

Šrobárová 

Soňa, PhDr., 

PhD. 

Prínosom 

publikácie 

Sociálna práca 

s rizikovým 

klientom budú 

jednotlivé typy 

rizikového 

klienta a spôsob 

práce sociálneho 

pracovníka, 

s touto 

klientelou. 

2012 - 

2013 
400 

GAPF 6B/06/2013 

Bariéry v 

komunikácii s 

človekom s 

telesným 

znevýhodnením a 

možnosti riešenia 

tohto problému 

na Slovensku 

Domiterová 

Margaréta, 

Mgr. 

Spoluriešiteľ: 

doc. PhDr. 

Irena 

Kamanová, 

PhD. 

Spracovanie 

zahraničnej 

monografie 

v rámci  metód 

sociálnej práce,  

09/2013 

- 

08/2014 

100 

100 

 

Zahraničné výskumné 
Názo

v 

progr

amu/ 

identif

ikačné 

číslo 

Názov projektu 
Vedúci 

projektu 

Pracovisk

o 

vedúceho 

projektu 

Grantová 

organizácia/ 

podporujúca 

inštitúcia 

 Výška 

finančn

ých 

prostrie

dkov  

Rok 
Doba 

trvania 

Projec

t 

Temp

us 

Phare  

Development of 

multidimensional 

learning module 

"Social Work with 

Families" – (MUSOFA 

PRIORITY: 

KNOWLEDGE 

TRIANGEL: 

EDUCATION – 

INNOVATION – 

RESEARCH, 

PRIORITY: 

DEVELOPMENT OF 

LIFELONG 

LEARNING IN 

SOCIETY AT LARGE) 

Hlavný 

riešiteľ: 

prof. PhDr. 

Mgr. Jana 

Levická, 

PhD. 

Spoluriešitel

ia: doc. 

PhDr. 

Markéta 

Rusnáková, 

PhD 

Trnavská 

univerzita

, 

spoluprac

ujúce 

pracovisk

o PF KU v 

Ružomber

ku 

EÚ  2013 
2014 - 

2019 
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7. 3. Riešené projekty 

 

Domáce výskumné 
Názo

v 

progr

amu/ 

identif

ikačné 

číslo 

Názov projektu 
Vedúci 

projektu 

Pracovisk

o 

vedúceho 

projektu 

Grantová 

organizácia/ 

podporujúca 

inštitúcia 

 Výška 

finančn

ých 

prostrie

dkov  

Rok 
Doba 

trvania 

IU/201

1/7012

5 

Objektívne znaky 

chudoby detskej 

zložky populácie a 

regionálne rozdiely 

v ich subjektívnom 

vnímaní chudoby.  

 

PhDr. 

Vladimíra 

(Antolová) 

Hulínová, 

PhD. 

Katedra 

sociálnej 

práce 

IUVENTA 
5000-   

€ 
2013 

2011-

2013 

 

 

Edukačné a mobilitné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie 

výsledky 

projektu za rok 

2013 

Pridele

né 

finančn

é 

prostrie

dky na 

rok 

2013 v 

EUR 

Doba 

trvani

a 

projek

tu 

Plánov

aná 

riešiteľs

ká 

kapacit

a v 

hodiná

ch 

Mesto 

Ružomber

ok 

Zmluva o 

poskytnut

í dotácie č. 

21/2013/so

ciálne 

Ružomberok 

- mesto 

prevencie 

2013. 

Ing. Zuzana 

Gejdošová, PhD. 

Realizácia 

školenia, 

zameraného  na 

12 – krokový 

program a vznik 

svojpomocnej 

skupiny Alateen 

v Ružomberku. 

                         

1 000,00 

€ 

2013 - 

KEGA 

019KU – 

4/2013  

 

Diverzifikáci

a profesie 

sociálneho 

pracovníka v 

rezorte 

školstva na 

Slovensku 

Vedúci riešiteľ: 

doc. PhDr. 

Markéta 

Rusnáková, PhD 

Cieľom je 

vypracovanie 

koncepcie 

nového 

študijného 

programu v 

odbore sociálna 

práca s názvom 

„Sociálna práca v 

rezorte školstva“, 

čím zabezpečíme 

diverzifikáciu 

profesie 

19540€ 
2013-

2015 

1050h 

(3x350h

) 
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sociálneho 

pracovníka. 

ASFEU 

OPV     

ITMS 

261201300

48     

 

 

Vzdelávanie 

seniorov na 

Katolíckej 

univerzite v 

Ružomberku 

a jej 

pracoviskách 

    

 

 

hl. riešiteľ - 

Jablonský, Tomáš, 

doc. PaedDr., 

PhD., m. prof. KU  

Spoluriešiteľ: KSP  

Doc.Irena 

Kamanová, PhD.   

Edukácia 

seniorov 

zameraná na 

prípravu na 

starobu 

- 
2013  -

2015 
- 

 

 GAPF 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie 

výsledky projektu 

za rok 2013 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

GAPF 5/02/2012 

Získavanie 

odborných 

skúseností na  

Belehradskej 

Univerzite  

v Belehrade, 

Srbsko 

Vladimíra 

(Antolová) 

Hulínová, 

PhD. 

Vytvorenie 

priestoru 

k spolupráci na 

prednáškové 

pobyty učiteľov 

a tiež aj študijné 

pobyty pre 

študentov. Taktiež 

je priestor k 

participácii pri 

spoločných 

medzinárodných 

projektoch. 

2012-

2013 
300 

GAPF 1/08/2012 

Manažment a 

ekonómia 

verejnej správy 

v plánovaní 

sociálnych 

služieb. 

Moderné 

nástroje 

udržateľného 

rozvoja 

sociálnych 

služieb. Výskum 

Gejdošová, 

Zuzana, 

Ing., PhD. 

Počas projektu 

vznikla spolupráca 

s dvomi 

univerzitami 

v USA, ktorá 

prinesie rozvoj 

vedy a výskumu 

na Katolíckej 

univerzite 

v Ružomberku. 

Výstupy projektu: 

školenie a 

pracovné stretnutia 

k vytvoreniu 

spolupráce 

s univerzitami 

2012-

2013 

145 

hodín/celkom 

za projekt 
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v USA, za účelom 

realizácie 

spoločných 

vedecko 

výzkumných a 

vzdelávacích 

aktivít,  

príspevok na 

konferencii 

PREVENCIA 

V PRAXI. 

GAPF 1/10/2012 

Sociálne bariéry 

v živote človeka 

vo vyššom veku 

a zo 

zdravotným 

znevýhodnením 

Kamanová, 

Irena, doc. 

PhDr., 

PhD.  

Výstupom je 

konkretizácia 

bariér v spoločnosti 

u jednotlivca 

s telesným 

postihnutím 

2012-

2013 
60 

GAPF 1/19/2012 

Podpora a 

ochrana 

ľudských práv 

ako nástroj 

eliminácie 

diskriminácie 

študentov vo 

vysokoškolskom 

prostredí. 

Výskum 

Novotná,  

Alena, doc. 

PhDr., 

PhD. 

Analýza 

informácií, 

výskum, tvorba 

koncepcie 

poradenstva. 

2012-

2013 
200 

GAPF 4/02/2012 

Komunitný plán 

sociálnych a 

súvisiacich 

služieb mesta 

Ružomberok na 

roky 2013 - 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Gejdošová, 

Zuzana, 

Ing., PhD. 

Ciele projektu sa 

naplnili a výsledky 

projektu sa 

zapracovali do 

vedecko 

výskumnej činnosti 

katedry verejnej 

správy a sociálnych 

služieb 

v akademickom 

roku 2012/2013. 

Výsledky projektu: 

pozvané 

prednášky 

zahraničných 

lektorov. 

 

2012-

2013 

310 

hodín/celkom 

za projekt 

GAPF 4/06/2012 

Perspektívy 

sociálnej práce – 

aktuálne dianie, 

vývojové trendy  

Kamanová, 

Irena, doc. 

PhDr., 

PhD. 

Konferencia 

zameraná na 

spoluprácu SR-PL. 

2012-

2013 
50 

GAPF 4/14/2012 

Prevencia 

závislostí: teória 

a prax. Aktuálne 

trendy a nové 

Rusnáková, 

Markéta, 

doc. PhDr., 

PhD. 

Prostredníctvom 

projektu riešiteľský 

tím organizačne 

zabezpečil 

2012-

2013 
200 
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vízie pre SR. 2. 

ročník 

medzinárodnej 

vedeckej 

konferencie 

medzinárodnú 

vedeckú 

konferenciu a tlač 

zborníka z 

príspevkov 

konferencie s 

názvom "Aktuálne 

diania, perspektívy 

a vývojové trendyv 

sociálnej, 

edukačnej a 

zdravotníckej práci 

s 

marginalizovanými 

skupinami.  

GAPF 5/01/2012 

Návšteva 

zariadenia 

L´ARCHE en 

Agenais, France 

Almašiová, 

Angela, 

PhDr., 

PhD. 

Návšteva 

komunity Archa 

v Agenaise, 

Francúzsko, ktoré 

je praxovým 

a stážovým 

pracoviskom pre 

študentov sociálnej 

práce a iných 

študijných 

programov PF KU 

v Ružomberku. 

2012-

2013 
100 

GAPF 6A/06/2012 

Vzdelávacie 

kurzy: Sociálna 

zmena 

Prostredníctvom 

sociálnych 

služieb I. a II. 

Gejdošová, 

Zuzana, 

Ing., PhD. 

Ciele projektu sa 

naplnili a výsledky 

projektu sa 

zapracovali do 

vedecko-

výskumnej činnosti 

katedry verejnej 

správy a sociálnych 

služieb 

v akademickom 

roku 2012 /2013. 

Výstupy projektu: 

absolvovanie 

odbornej stáže, 

účasť na tréningu, 

pozvané 

prednášky 

zahraničných 
lektorov. 

 

2012-

2013 

310 

hodín/celkom 

za projekt 

GAPF 6A/19/2012 

Séria 

akreditovaných 

vzdelávacích 

programov pre 

sociálnych 

Rusnáková, 

Markéta, 

doc. PhDr., 

PhD. 

Prostredníctvom 

projektu sa 

podporili aktivity 

spojené so 

vzdelávacou 

2012-

2013 
200 
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pracovníkov činnosťou 

pedagogických 

profesií a to 

absolvovaním 

výcvikov.  

GAPF 6B/15/2012 

Praktická 

sociálna práca 

so seniormi 

Kamanová, 

Irena, doc. 

PhDr., 

PhD. 

Nebola realizovaná 

v dôsledku zmeny 

legislatívy SR. 

2012-

2013 
10 

 

 

6. KVALIFIKAČNÝ RAST PRACOVNÍKOV KATEDRY SOCIÁLNEJ PRÁCE 

 

c) HABILITAČNÉ KONANIE 

 

Príprava na habilitačné konanie: 

 

PhDr. Angela Almašiová, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania v 

študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2014. 

 

JUDr. Juraj Čech, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania v 

študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2014. 

 

Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania v 

študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2014. 

 

PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania 

v študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2015. 

 

PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania v 

študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2015. 

 

PhDr. Lenka Štefáková, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania v 

študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2016. 

 

 

d) INAUGURAČNÉ KONANIE  

 

Príprava na inauguračné konanie: 

 

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. - predpokladané ukončenie inauguračného 

konania v študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2020. 
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doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. - predpokladané ukončenie inauguračného 

konania v študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2014. 

 

doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. - predpokladané ukončenie inauguračného 

konania v študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2016. 

 

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. - predpokladané ukončenie inauguračného 

konania v študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2015. 

 

 

7. ZAMESTNANCI NA KATEDRE 

Učiteľská (pedagogická) mobilita do zahraničia 

 
Pracovisko 

PF KU 

Meno a priezvisko Povaha mobility Trvanie 

mobility 

Destinácia mobility 

Katedra 

sociálnej 

práce 

PhDr. Soňa 

Šrobárová, PhD. 

LPP – Erasmus- 

výučba 

ZS 

2013-2014 

11-

15.11.2013 

JESUIT UNIVERSITY 

IGNATIANUM IN 

KRAKOW 

Instytut nauk o 

wychowaniu 

Kierunek: Pedagogiky, 

praca socjalna 

Katedra 

sociálnej 

práce 

PhDr. Vladimíra 

Hulinová, PhD. 

LPP – Erasmus- 

výučba 

ZS 

2013-2014 

11-

15.11.2013 

JESUIT UNIVERSITY 

IGNATIANUM IN 

KRAKOW 

Instytut nauk o 

wychowaniu 

Kierunek: Pedagogiky, 

praca socjalna 

Katedra 

sociálnej 

práce 

PhDr. Lenka 

Štefáková, PhD. 

LPP – Erasmus- 

výučba 

ZS 

2013-2014 

11-

15.11.2013 

JESUIT UNIVERSITY 

IGNATIANUM IN 

KRAKOW 

Instytut nauk o 

wychowaniu 

Kierunek: Pedagogiky, 

praca socjalna 

Katedra 

sociálnej 

práce 

Doc. PhDr. ThDr. 

Stanislav Košč, 

PhD. 

LPP – Erasmus- 

výučba 

LS  

2012-2013  

25.-

28.2.2012 

Univerzita Hradec 

Králové, Česká  

Katedra 

sociálnej 

práce 

PhDr. Vladimíra 

Hulínová, PhD. 

pracovná stáž LS 2013-

2014 

1.07 - 

15.7.2013 

Beograd, Srbsko 

Belehradská Univerzita  
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Katedra 

sociálnej 

práce 

Doc. PhDr. 

Markéta 

Rusnáková, PhD. 

LPP – Erasmus- 

výučba 

LS 2013-

2014 

6.05 - 

10.5.2013 

JESUIT UNIVERSITY 

IGNATIANUM IN 

KRAKOW 

Instytut nauk o 

wychowaniu 

Kierunek: Pedagogiky, 

praca socjalna 

Katedra 

sociálnej 

práce 

Doc. PhDr. 

Markéta 

Rusnáková, PhD. 

Letná škola 

sociálnej práce 

Metódy sociálnej 

práce s rodinou 

- vedúca 

workshopov 

26. - 30. 8. 

2013 

 Univerzita Hradec 

Králové, Ústav sociální 

práce  

Katedra 

sociálnej 

práce 

Doc. PhDr. 

Markéta 

Rusnáková, PhD. 

Stretnutie 

zahraničných 

expertov v rámci 

projektu 

Development and 

maintenance of a 

multidisciplinary 

scientific and 

research team for 

contemporary 

family studies at the 

University of 

Hradec Kralove 

ZS 

23. - 25. 9 

2013 

Univerzita Hradec 

Králové, Ústav sociální 

práce 

Katedra 

sociálnej 

práce 

Ing. Zuzana 

Gejdošová, PhD 

pracovná stáž LS 

2012 - 2013 

18. – 22. 2 . 

2013 

Panstwowa  Wyzsza 

skola zawodowa v 

Chelmie 

Katedra 

sociálnej 

práce 

Ing. Zuzana 

Gejdošová, PhD. 

pracovná stáž LS 

2012 -2013 

13. – 17.5. 

2012 

Panstwowa Wyzsza skola 

zawodowa v Chelmie 

Katedra 

sociálnej 

práce 

PhDr. Angela 

Almašiová, PhD. 

pracovná stáž LS 

2012 -2013 

13. – 17.5. 

2012 

Panstwowa Wyzsza skola 

zawodowa v Chelmie 

 
 

8. PODPORNÉ ČINNOSTI KATEDRY 

 
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.: realizuje supervíziu v zariadeniach sociálnych 

služieb, ktoré sú praxovými zariadeniami pre študentov KSP. Organizovala odborný 

workshop zameraný na zmyslové zmeny v séniu v centre sociálnych služieb 

LIKAVA. 15.05.2013 a odborný workshop zameraný na zmyslové zmeny v séniu 

v Centre sociálnych služieb Via Vitae, n. o. 3.10.2013. Spracovala Monitorovaciu 

správu komunitného plánovania sociálnych služieb mesta Ružomberok a zároveň je  
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odbornou garantkou komunitného plánovania sociálnych služieb mesta 

Ružomberok. Je členkou sociálnej komisie mesta Ružomberok. Viedla 

a prerozdeľovala dobrovoľníkov z radov študentov Katedry sociálnej práce do 

distribúcie humanitárnej pomoci pre rodiny v hmotnej núdzi v meste Ružomberok.  

 

PhDr. Hulínová Vladimíra, PhD. - členka pracovnej skupiny - Občania bez prístrešia 

 

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 

Členka správnej rady Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci. Zástupkyňa 

Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v Rade vysokých škôl 

Slovenskej republiky. Organizuje a vedie prax v oblasti dobrovoľníctva v Spoločnosti 

priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v Anjelskom programe. Od 

novembra 2012 pracuje  28-členný tím aktívnych dobrovoľníkov z radov študentov 

prevažne sociálnej práce. Dobrovoľníci v roku 2013 uskutočnili: pravidelné návštevy 

detí v detských domovoch, 2 letné tábory, 3 jednodňové podujatia, 1 víkendový 

pobyt, napísali 7 projektov Iuventa, organizovali a realizovali zbierku 1.deň úsmevu 

pre Žilinský kraj. Vďaka vypracovanému tímu dobrovoľníkov sa k 1.12.2013 otvára 

regionálna pobočka úsmevu ako dar v Ružomberku. Od vzniku materského centra 

Nevedko v Ružomberku v roku 2009 je jeho štatutárnou zástupkyňou.  

 

doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. 

Je členom Sociálnej subkomisie Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska, 

Rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, členom Ústredia slovenskej 

kresťanskej inteligencie - v rámci všetkých troch sa podieľa na vzdelávacej a 

osvetovej činnosti. 

 

9. ROZVOJ KATEDRY 

 
Rozvojové projekty financované zo zdrojov EÚ  

 

Pracovníci Katedry sociálnej práce sa okrem výskumných a vzdelávacích projektov 

zapájali v roku 2013 aj do rozvojových projektov. Nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti prispievajú k neustálemu zvyšovaniu kvality výučby, štúdia aj študijného 

programu. Riešenie nasledujúcich projektov je prínosné pre katedru, ale aj celú 

fakultu. 

 

Názov projektu Podpora profesionálneho rastu doktorandov a skvalitnenie 

podmienok doktorandského štúdia na PF KU 

Podporujúca 

inštitúcia 

ASFEU 

Názov programu 

/Identifikačné číslo 

OP Vzdelávanie  

ITMS 26110230015 
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Trvanie 2010 - 2013 

Hlavný riešiteľ TKÁČIK, Štefan, RNDr., PhD. 

Spoluriešitelia JABLONSKÝ, Tomáš, doc. PaedDr., PhD., m. prof. KU;  

ŽILOVÁ, Anna, prof. PhDr., PhD.;  

DLUGOŠ, František, prof. PaedDr., ThDr., ICDr, PhD.;  

ADAMKO, Rastislav, doc. ThDr. Art.Lic., PhD., 

Riešiteľská fakulta Pedagogická fakulta 

Anotácia / Cieľ 

projektu 

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu doktorandského štúdia a 

následne aj počet doktorandov a absolventov 

doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte Katolíckej 

univerzity. Zvýšením kvality doktorandských študijných 

programov dosiahneme posilnenie kvality zásobovania trhu 

práce vysokokvalifikovaným odborným personálom v oblasti 

výskumu, čím dokážeme zabezpečiť dlhodobú 

konkurencieschopnosť Slovenskej republiky v európskom 

priestore. 

 

Názov projektu Posilnenie kultúry kvality na KU v Ružomberku 

Podporujúca 

inštitúcia 

ASFEU 

Názov programu/ 

Identifikačné číslo 

OP Vzdelávanie 

ITMS 26110230016 

Trvanie 2010 - 2013 

Hlavný riešiteľ Hrnčiar, Miroslav, doc. Ing., PhD. 

Spoluriešitelia za 

sociálnu prácu 

prof. PhDr. ThDr. Amantius AKIMJAK, PhD.,  prof. PhDr. 

Anna ŽILOVÁ, PhD.,  prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Ľubomír 

PEKARČÍK, PhD.,  doc. PhDr. Markéta RUSNÁKOVÁ PhD.,  

Ing. Zuzana GEJDOŠOVÁ, PhD.,  doc. PhDr. Ing. Emília 

Janigová, PhD. 

Riešiteľská fakulta Pedagogická fakulta 

Anotácia / Cieľ 

projektu 

Cieľom projektu je posilnením kultúry kvality sa v dlhodobej 

perspektíve stať vedúcim pracoviskom v uplatňovaní 

inovatívnych prístupov v manažérstve kvality na VŠ. Zaviesť 

systém manažérstva kvality na úrovni rektorátu, 

zúčastnených fakúlt a celouniverzitných súčastí univerzity 

zapojených do projektu. Vytvoriť predpoklady k výmene 

skúseností s udržiavaním systému manažérstva kvality a s 

trvalým zlepšovaním s ďalšími univerzitami. 

 

Názov projektu Budovanie dobrej praxe v oblasti systému vnútorného 

zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte Katolíckej 

univerzity v Ružomberku 

Podporujúca ASFEU 
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inštitúcia 

Názov programu/ 

Identifikačné číslo 

OP Vzdelávanie 

kód výzvy OPV-2011/1.2/03-SORO 

Trvanie 2013-2015 

Hlavní riešitelia Odborný garant: doc. Ing. Miroslav HRNČIAR, PhD. 

Projektový manažér: RNDr. Štefan TKÁČIK, PHD. 

Koordinátor projektu?: doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, 

PhD. 

Spoluriešitelia za 

sociálnu prácu 

JANIGOVÁ Emília, doc. PhDr. Ing., PhD.            

GEJDOŠOVÁ Zuzana, Ing., PhD. 

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

ALMAŠIOVÁ Angela, PhDr., PhD. 

ŽILOVÁ Anna, prof. PhDr., PhD. 

RUSNÁKOVÁ Markéta, doc. PhDr., PhD. 

Riešiteľská fakulta Pedagogická fakulta 

Anotácia / Cieľ 

projektu 

Podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských 

zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť 

neustálu adaptáciu VŠ na aktuálne a perspektívne potreby 

vedomostnej spoločnosti. 

 
 

10. SUMÁR  (EXECUTIVE SUMMARY) 

 

V roku 2013 zaznamenala Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej 

univerzity v Ružomberku výrazný posun vo všetkých kritériách sledovaných vo 

výročnej správe. Katedra zorganizovala tri významné vedecké podujatia: 

Interdisciplinárne vedecké sympózium Kresťanské posolstvo pre mier vo svete, X. 

celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s 

medzinárodnou účasťou a medzinárodnú vedeckú konferenciu Interdisciplinárna 

kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Pracovníci a pracovníčky 

Katedry sociálnej práce sa zúčastnili na 12 domácich a zahraničných konferenciách 

v Poľsku, Česku, Francúzsku a Španielsku. Katedra sociálnej práce podala v roku 

2013 päť projektov v rámci výziev KEGA, VEGA. Pracovníci Katedry sociálnej práce 

sa okrem výskumných a vzdelávacích projektov zapájali v roku 2013 aj do troch 

rozvojových projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie. 

Katedra sociálnej práce prioritne zabezpečuje študijný program sociálna práca v 

študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca a realizuje štúdium na všetkých troch 

stupňoch štúdia: bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom. V rámci Katedry 

sociálnej práce sa realizuje aj študijný program Sociálna práca vo verejnej správe 

a sociálne služby v magisterskom stupni štúdia. Študentom sociálnej práce na 
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magisterskom stupni štúdia je ponúkaná možnosť zvoliť si špecializáciu Manažment 

v sociálnej sfére v študijnom programe sociálna práca. 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. Na celoslovenskom kole Študentskej vedeckej, 

umeleckej a odbornej činnosti sa v akademickom roku 2013/2013 zúčastnili študenti 

Jana Smiešková s témou práce Obraz rodiny v slovenských masmédiách a František 

Gejdoš s témou práce Problémy chudobných s prežitím. 

Katedra sociálnej práce a jej jednotliví pracovníci sa podieľali v roku 2013 na tvorbe 

štyroch vzdelávacích programov celoživotného vzdelávania vrátane Univerzity 

tretieho veku. Pracovníci v roku 2013 uskutočnili 13 mobilitných pobytov 

v zahraničí. V budúcom roku 2014 je predpoklad, že traja pracovníci katedry ukončia 

habilitačné a jeden inauguračné konanie. 

Veríme, že personálne stabilizovaná Katedra sociálnej práce si aj v nasledujúcom 

roku 2014 udrží a prehĺbi rozvojový trend a potvrdí pozíciu kvalitného pracoviska 

v rámci PF KU. 
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