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II. Štúdium 
2.1 ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ZABEZPEČOVANÉ ÚSTAVOM  
Sociálna práca je študijný odbor zo sústavy študijných odborov, spravovaných ministerstvom školstva 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 sa vychádza z právne záväznej hlavnej 
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 č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a zákona                č. 
313/2001 Z. z. o verejnej službe a pozostáva zo získania nasledovných zručností a činností: 
- sociálno – správne činnosti; 
- sociálno – právne poradenstvo prvého kontaktu; 
- sociálne diagnostikovanie a prognózovanie; 
- sociálne prevencia, sociálno – právna ochrana a depistáž; 
- iná forma sociálnej pomoci (napr. 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 pracovník vo všetkých organizáciách poskytujúcich sociálne služby, ako 
pracovník, ktorý vedie a podporuje odborný rast nových a začínajúcich pracovníkov a zabezpečuje 
praktickú výuku 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, domovy dôchodcov, 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, 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. 
 
 
2.2 PRIPRAVOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ÚSTAVOM 
Nové študijné programy v kalendárnom roku 2008 za ÚSV neboli pripravované. Začiatkom roka boli 
inovovaný študijný program pre potreby Komplexnej akreditácie v štruktúre: Sociálna práca 3.1.14: 
Bc.  pracovisko Ružomberok, Bc. detašované pracovisko Dolný Kubín,  Mgr.  Ružomberok, PhD. 
Ružomberok, habilitačné a inauguračné konanie pre pracovisko Ružomberok. 
 
III. Veda a umenie 
3.1 ZAMERANIE VÝSKUMU A VÝVOJA  A VEDECKÝ/UMELECKÝ ZÁUJEM UČITEĽOV  
Základný výskum KSP PF KU je obsahovo a tematicky zameraný postupne s rozvojom: 

- stupňa vysokoškolského vzdelávania akreditovaných študijných odborov, 
- vedeckou profiláciou a personálnou skladbou katedry 
- vedeckou kapacitou katedry. 

Tematicky je základný výskum orientovaný  na vedecké poznanie:  
a) sociálnych udalostí a sociálne problémy, ktoré sú pre občana – klienta sociálnej práce 

nežiadúce, presahujú jeho osobný rámec (nie je schopný prekonať daný problém sám, ani 
s pomocou svojich blízkych) a je potrebná spoločenská intervencia. Ide o nezamestnanosť 
ako sociálny jav a sociálny problém, a iné sociálne nežiadúce udalosti v živote rodiny a 
v individuálnom a sociálnom živote človeka. 

b) cieľových skupín sociálnej práce, ktoré sa stávajú, resp. môžu byť z určitých dôvodov 
vystavené riziku stáť sa subjektom praktickej sociálnej práce. Ide o sociálne skupiny v členení 
podľa konkrétneho uhla pohľadu, napr. o nezamestnaných, ohrozených stratov zamestnania,  
postihnutých alebo ohrozených chudobou, sociálne exkludovaných, osoby so zdravotným 
postihnutím, osoby sociálne závislé na pomoci iných sebestačných osôb alebo inštitúcií, 
osoby s poruchami v procese sociálizácie a i. 

c) sociálne nežiadúcich až  sociálno-patologických javov ako je šikany, rôzne druhy závilosti – ich 
príčiny, následky, súvislosti v sociálnom prostredí klienta.  

d) možnosti prevencie a jej výsledkov uvedených nežiadúcich sociálnych javov, riešenia 
a výsledkov sociálnej zmeny, 

e) metód, a metodík sociálnej práce, ich adekvátnosti vo vzťahu k charakteru problému, typu 
sociálneho klienta a ich efektu,  

f) a analýzu štandardov sociálnych služieb, hlavne v súvislosti s potrebou kreovania a ponuky 
nových sociálnych služieb reflektujúcich aktuálne potreby klientov sociálnej práce, napr. 
sociálna práca so zomierajúcimi, dlhodobochorými, sociálne zanedbávanými a i. 

g) a aplikáciu vzdelávania a ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov, prípravy študijných 
programov, študijných materiálov, monografických prác a iných publikačných výstupov 
zameraných na priebežné skvalitňovanie prípravy profesionálov v sociálnej práci 

h) manažmentu v sociálnej práci ako doposiaľ pomerne vedecky málo preskúmanej a vedeckými 
výsledkami málo obohatenej profesionálnej činnosti v sociálnej práci. 

i) výskum v oblasti spoznania faktorov súvisiacich so vznikom a reprodukciou chudoby, 
nezamestnanosti, závislosti, porúch v sociálnych vzťahoch rodiny, 

j) výskum v oblasti eliminácie bariér pri spoločenskej integrácii osôb so zdravotným 
postihnutím 

k) výskum zameraný na kreovanie a aplikáciu metód preventívnej sociálnej práce. 
 



Aplikovaný výskum je zameraný na explanáciu a aplikáciu výsledkov výskumu z oblasti vedeného 
odboru sociálna práca a príbuzných vied v praxi sociálnej práce na úrovni študentských praxi 
a rozvojových projektov orientovaných do spolurealizácie občianského hnutia v oblasti 
dobrovoľníctva, ochrany života človeka a i., podpory a pomoci vybraným skupinám občanov 
v charitatívnej oblasti a iných neštátnych a neziskových aktivít. 
Vedecký výskum je realizovaný pracovníkmi Katedry sociálnej práce PF KU, ale aj v spolupráci s: 

- profesionálmi iných inštitúcií, najčastejšie inštitúcií zaoberajúcich sa realizáciou 
praktickej sociálnej práce, 

- vedeckými a akademickými pracoviskami v Slovenskej republike mimo PF KU a v 
zahraničí, 

- internými a externými doktoradmi vedenými profesionálom  akademického 
prostredia alebo odborne významného a uznávaného profesionála z praxe. 

-  
Napriek limitovanej miere zovšeobecnenia výsledkov výskumu vo vzťahu k reprezentatívnosti 
výskumných výsledkov (alebo iných obmedzení), časť výskumných zistení v oblasti sociálnej práce 
prinášajú aj výsledky teoreticky a teoreticko-empiricky zameraných diplomových prác študentov 2. 
stupňa VŠ štúdia. Výsledky výskumov sú aktuálne prezentované v hodnotiacich správach z výskumov, 
v odborných a vedeckých časopisoch na Slovensku aj v zahraničí (aj v mimoeurópskych), 
v monografických prácach, učebných textoch, ale hlavne sú aplikované pri príprave profesionálov 
v sociálnej práci. 
 
3.2 KVALIFIKAČNÝ RAST 
PhDr. Vladimíra Antolová, PF KU v Ružomberku v roku 2008 absolvovala dizertačnú skúšku v odbore 
sociálna práca. Téma: Sociálnoprávna ochrana maloletých bez sprievodu v SR. Školiteľ: prof. PhDr. 
ThDr. ICDr. Anton Fabian, PhD. 
Prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. bola 12. mája 2008 menovaná za vysokoškolskú profesorku 
prezidentom Slovenskej republiky. 
Doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. dňa  25. novembra 2008 bol VR PF KU Ružomberok priznaný 
vedecko-pedagogický titul docent. 
PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. koncom r. 2008 – VR PF KU bola navrhnutá a odsúhlasená komisia 
pre habilitačné konanie. 
PhDr. Irena Kamanová, PhD. – koncom r. 2008 – VR PF KU bola navrhnutá a odsúhlasená komisia pre 
habilitačné konanie. 
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Rodzina – wybrane problemy wspólczesności. Kraków: Krakowske Towarzystvo Edukacyjne sp. Z. o.o., 
Oficyna Wydavnicza AFM, Kraków, 2008, 135 – 144 s. ISBN 978-83-7571-016-8 



RUSNÁKOVÁ, M. Prezentácia projektu „Klub úsmev a jeho pokračovanie. In: Možnosti práce 
s neorganizovanou mládežou. Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita 
v Trnave, 14. 11. 2008.- pozvaná prednáška 
RUSNÁKOVÁ, M. Náčrt sociálnej práce s rodinou. In: Disputationes scientificae Universitates 
Catholicae in Ružomberok. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Roč. VIII, č. 4/2008, 
2008, 231 - 234 ISSN 1335-9185 
RUSNÁKOVÁ, M. Význam sociálneho pracovníka v prevencii sociálno – patologických javov na 
základných školách. In: Disputationes scientificae Universitates Catholicae in Ružomberok. 
Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Roč. VIII:, č. 3/2008, 2008,  28 – 32. s. ISSN 1335-
9185 
JANIGOVÁ, E.: Rodina ako objekt i subjekt sociálnej starostlivosti. Ružomberok: PF KU, 2008. ISBN 
978-80-84-300-7.  
JANIGOVÁ, E.: O  manažmente v sociálnej práci. Ružomberok: PF KU, 2008. ISBN 978-80-84-301-4.  
JANIGOVÁ, E: Starostlivosť v rodine o umierajúcich. In. Wychowanie i ksztalcenie w duchu katolickim. 
Gliwice: UKIP, 2008. s. 75-81. ISBN 978-83-60837-10-8. 
JANIGOVÁ, E. - ŠPÁNIKOVÁ, M.: Podstata a aplikácia alternatívnych trestov na Slovensku. In: Zborník 
z vedeckej konferencie Stratégie vo vzťahu k marginalizovaným skupinám. Košice: Filozofická fakulta 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2008.  ISBN 978-80-969932-1-5, s. 33 - 38. 
JANIGOVÁ, E.: Vplyv hodnotenia pracovného výkonu na rozvoj ľudských zdrojov. In: Disputationes 
scientificae universitas catholicae in Ružomberok. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2008. roč. 3,  
ISSN 1335- 9185.  
JANIGOVÁ, E: Rodinné aspekty v sociálnom kontexte.  In: Disputationes scientificae universitas 
catholicae in Ružomberok. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2008. roč. 8,  č. 3,  s. 19 - 23. ISSN 1335- 
9185. 
KAMANOVÁ, I.: Systém náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike. In: Polska, Słowacja, Świat. 
Rodzina. Wybrane problemy współczesności. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – 
Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2008, s. 125-133. ISBN 978-83-7571-016-8. 
KAMANOVÁ, I.: Duchowość i stary czlowiek. In: Medzinárodná konferencia Opieka kościola o dobro 
duchowne czlowieka. 2008, s. 63-71. ISBN 978-83-60837-20-7. 
KAMANOVÁ, I.: Opieka socjalna nad seniorami. Medzinárodná konferencia Wplyw kościola na 
zagadnenia socjalne spoleczenstwa. 2008, s. 70-85. ISBN 978-83-60837-19-1. 
KAMANOVÁ, I.: Senior a sociálne služby. In: Readaptacja spoleczna nieletnych przestepców w 
wybranych krajach Unii Europejskiej.2008, s.75-83.ISBN 978-83-7455-039-0. 
KAMANOVÁ, I.: Inštitucionalizované sociálne služby v Žilinskom samosprávnom kraji. In: Zborník 
príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Dni sociálnej práce (transformácia 
sociálnej sféry slovenskej republiky a sociálnej práce Európa, právo a prax.) 2008, s. 55-63. ISBN 978-
80-8094-231-1. 
KAMANOVÁ, I., GEJDOŠOVÁ, Z.: Adjustácia seniorov v domovoch dôchodcov. In: Sborník z príspevkov 
z konferencie Akčné pole sociálnej práce 2. 2008, s. 197-203. ISBN 978-80-2444-1913-8. 
GEJDOŠOVÁ, Z.: Rodina v hmotnej núdzi a jej stratégie riešenia sociálno-ekonomickej situácie. In: 
Polska, Słowacja, Świat. Rodzina. Wybrane problemy współczesności. Krakowskie Towarzystwo 
Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2008, s. 115-125. ISBN 978-83-7571-016-
8. 
GEJDOŠOVÁ, Z.: Zmeny v systéme pomoci v hmotnej núdzi. In: Zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie s medzinárodnou účasťou Dni sociálnej práce (transformácia sociálnej sféry slovenskej 
republiky a sociálnej práce Európa, právo a prax.) 2008, s. 200-206. ISBN 978-80-8094-231-1. 
ALMAŠIOVÁ, A.: Kvalifikačná a profesijná pripravenosť sociálnych pracovníkov domovov dôchodcov 
a domovov sociálnych služieb v Žilinskom kraji. In: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 
s medzinárodnou účasťou Dni sociálnej práce (transformácia sociálnej sféry slovenskej republiky 
a sociálnej práce Európa, právo a prax.) 2008, s. 253-258. ISBN 978-80-8094-231-1. 
ALMAŠIOVÁ, A.: Intervencia sociálneho pracovníka po rozvode. In: Disputationes scientificae, roč. 8, 
č. 3, 2008, s. 15-18, ISSN 1335 9185 



ALMAŠIOVÁ, A.: Vybrané problémy súčasnej rodiny. In: Polska, Słowacja, Świat. Rodzina. Wybrane 
problemy współczesności. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza 
AFM, Kraków, 2008, s. 135-145. ISBN 978-83-7571-016-8. 
ALMAŠIOVÁ, A.: Kvalifikačná a profesijná pripravenosť sociálnych pracovníkov a ich motivácia pre 
výkon povolania. In: Sborník z príspevkov z konferencie Akčné pole sociálnej práce 2. 2008, s. 313-
317. ISBN 978-80-2444-1913-8. 
SEDLÁKOVÁ, M.: Sociálne postavenie človeka s postihnutím a jeho práva. In: Zborník príspevkov 
z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Stratégie vo vzťahu k marginalizovaným skupinám. 
2008, s. 22-29, ISBN 978-80-969932-1-5. 
SEDLÁKOVÁ, M.: Zdravá rodina – nádej pre opustené deti. In: Zborník z medzinárodného 
ekumenického vedeckého sympózia rodina – nádej budúcnosti. 2008, s. 245-258. ISBN 978-80-89361-
21-2. 
DVORSKÁ, S.: Šikanovanie a agresia ako sociálny aspekt života detí na ZŠ. In: Disputationes 
scientificae, roč. 8, č. 3, 2008, s. 23-27, ISSN 1335 9185.  
ANTOLOVÁ, V.: Utečenecká rodina – jej problémy a pomoc poskytovaná v rámci Slovenskej republiky. 
In: Polska, Słowacja, Świat. Rodzina. Wybrane problemy współczesności. Krakowskie Towarzystwo 
Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2008, s. 177-180. ISBN 978-83-7571-016-
8. 
ŠTEFÁKOVÁ, L.: Rodina s nevyliečiteľne chorým členom z pohľadu sociálneho pracovníka. In: Polska, 
Słowacja, Świat. Rodzina. Wybrane problemy współczesności. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne 
sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2008, s. 167 - 176. ISBN 978-83-7571-016-8. 
ANTOLOVÁ, V., ŠTEFÁKOVÁ, L.: Uplatnenie sociálnej práce, stratégie a postupov pri práci so 
žiadateľmi o azyl a azylantmi. In: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou 
účasťou „Stratégie vo vzťahu k marginalizovaným skupinám. 2008, s. 45-50, ISBN 978-80-969932-1-5. 
ŠTEFÁKOVÁ, L., ANTOLOVÁ, V.: Ján Pavol II. a jeho posolstvo k ochrane života nevyliečiteľne chorých. 
In: Zborník z medzinárodnej konferencie „Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet“. 2008, 
ISBN: 978-80-8084-391-5. 
 
3.4 VEDECKÉ/UMELECKÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ KATEDROU 
1. Školské kolo ŠVOČ: miestnosť C009 Hrabovská cesta dňa 27.3.2008. Školské kolo ŠVOČ prebiehalo 
v dvoch kategóriách – bakalársky a magisterský stupeň. Do celoslovenského kola postúpili 2 študenti. 
2. Celoslovenské kolo ŠVOČ:  miestnosť C009 Hrabovská cesta dňa 24.4.2008. ŠVOČ sa zúčastnilo 6 
katedier sociálnej práce z celého Slovenska. Prebiehalo v dvoch kategóriách – bakalársky 
a magisterský stupeň. Víťazmi sa stali študenti Trnavskej univerzity 
3. Prednáška BILLA BAKERA na tému Chudobní a nezamestnaní (obete systému alebo vlastnej 
ne/činnosti?) konaná dňa 21.10.2008 v miestnosti C009 Ústav sociálnych vied PF KU a v Inštitúte 
Andrea Radlinského v Dolnom Kubíne. Bill Baker – expert venujúci sa skúmaniu sociálnych systémov 
v USA a Mgr. Pavol Hanšut – analytik zo Združenia za sociálnu reformu sa vo svojej prednáške 
venovali napr. generačnej chudobe, mimovládnym a súkromným spoločnostiam vs. štátna správa, 
personálnym zdrojom, osobnostnému potenciálu, atď. 
4. Medzinárodné stretnutie zástupcov zahraničnej organizácie L´Arche Inverness  Škótsko, Archa 
Francúzsko a študentov sociálnej práce a špeciálnej pedagogiky PF KU v Ružomberku. Podujatie sa 
konalo 6.11.2008 v Aule J.P.II, Hrabovská cesta Ústav sociálnych vied PF KU v Ružomberku. Zástupca 
L´Arche Robin Sykes a Peter Drozd prezentovali svoju organizáciu - jej vznik, históriu, systém  
poskytovaných služieb pre klientov s kombinovaným postihnutím. Hostia v rámci diskusie ocenili 
prácu našich študentov, ktorí v L´Arche pôsobili a pôsobia v rámci študentských mobilít a stáží.. 
Zároveň vyzvali študentov a pracovníkov na ďalšiu spoluprácu a výmenný pobyt.  
5. Medzinárodná odborná konferencia „Prínos študentskej odbornej praxe v sociálnej práci, 
ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii“, konaná a organizovaná Ústavom sociálnych vied PF KU 
v Ružomberku, Katedrou ošetrovateľstva a Katedrou pôrodnej asistencie Fakulty zdravotníctva KU 
v aule CS10 na Hrabovskej ceste dňa 19.11. 2008. Cieľom konferencie bolo stretnutie zástupcov 
katedier sociálnej práce, katedier ošetrovateľstva, katedier pôrodnej asistencie a zástupcov 



praxových organizácií, zástupcov Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek. Medzinárodná 
odborná konferencia bola veľkým  praktickým prínosom, kde sa potvrdil obrovský význam odborných 
študentských praxí. Nadobudli sme nové poznatky a inšpirácie aj z iných odborov pre organizáciu 
a praktické zabezpečovanie študentských odborných praxí v spolupráci s organizáciami a inštitúciami. 
6. Vedecká konferencia Bioetické konflikty – stav a sociálne dôsledky 40 rokov po Humanae vitae. 
Ústav sociálnych vied, Aula J.P. II. 28.11.2008. Cieľom vedeckej konferencie je predstaviť súčasný 
„bioetický konflikt“, ktorý prebieha v spoločnosti a ako sú doňho zaangažovaní politici, občianska 
spoločnosť, médiá, Cirkev i univerzita. Ďalším cieľom je poukázanie na praktické sociálne dôsledky 
pre človeka a pre spoločnosť, ktoré vyplývajú z postoja Cirkvi, resp. z opačných postojov.  

 
3.5 AKTÍVNA ÚČASŤ NA VEDECKÝCH SEMINÁROCH A KONFERENCIÁCH 
KOŠČ, S.: Wychowynie religijne w kontekscie wychowania prospołecznego (Náboženská výchova 
v kontexte prosociálnej výchovy). In: Medzinárodná vedecká konferencia Dziecko wobec sacrum, 
Bytom, Poľsko, 13. septembra 2008.   
KOŠČ, S.: Spravodlivosť, pravda, sloboda a solidarita ako piliere civilizácie lásky – odkaz Jána Pavla II. 
pre kresťanskú politiku. Pozvaná prednáška na medzinárodnej konferencii „SOCIÁLNE POSOLSTVO 
PÁPEŽA JÁNA PAVLA II.“ Poprad, 28.4.2008. 
KOŠČ, S.: Media w slużbie kultury – aspekty społeczne (Médiá v službe kultúry – sociálne aspekty). 
Pozvaná prednáška na konferenci pod názvom „Media w wychowaniu chrześcijańskim), Lublin, 
19.11.2008 
KOŠČ, S.: Najnovšie trendy v sociálnem nájme Církvi. Pozvaná prednáška na seminári pod názvom 
„Sociálna náuka Církvi z pohľadu cirkevných dokumentov“, Bratislava, 29.11.2008. 
PEKARČÍK, Ľ.: Etyczny i religijny wymiar człowieka a opieka społeczna. Międzynarodowa koferencja 
Naukowa Wychowanie i kształcenie w duchu katolickim. Czestochowa, 17. 1. 2008 
PEKARČÍK, Ľ.: Wymiar socjalny osoby ludzkiej a opieka społeczna. Międzynarodowa koferencja 
Naukowa Wychowanie i kształcenie w duchu katolickim. Czestochowa, 17. 1. 2008 
PEKARČÍK, Ľ.: Potrzeba humanizacji opieki społecznej. Międzynarodowa koferencja Naukowa 
Wychowanie i kształcenie w duchu katolickim. Czestochowa, 17. 1. 2008 
PEKARČÍK, Ľ.: Rodzina w ujęciu nauczanie Jana Pawła II. Międzynarodowa koferencja Naukowa 
Wychowanie i kształcenie w duchu katolickim. Czestochowa, 17. 1. 2008 
PEKARČÍK, Ľ.: Urzeczywistnianie aspektów etycznych przy realizowaniu opieki zdrowotnej w 
dziedzinie potrzeb biologicznych. Międzynarodowa konferencja: Wpływ Kościoła na zagadnienie 
socjalne społeczeństwa. Kielce, 6. 3. 2008. 
PEKARČÍK, Ľ.: Spojrzenie socjologiczne na uzależnenie od narkotyków. Międzynarodowa konferencja: 
Wpływ Kościoła na zagadnienie socjalne społeczeństwa. Kielce, 6. 3. 2008 
PEKARČÍK, Ľ.: Wkład Wydziału Pedagogicznego Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberoku do 
rozwoju służb socjalnych. Międzynarodowa konferencja: Wpływ Kościoła na zagadnienie socjalne 
społeczeństwa. Kielce, 6. 3. 2008 
PEKARČÍK, Ľ.: Alexander Spesz – kluczowa osobowość teologii moralnej i filozofii na Słowacji.  
Międzynarodowa konferencja Opieka Kościoła o dobro duchowne człowieka, Międzynarodowe 
stowarzyszenie uczelni wyższych „Scientia, Ars, Educatio“. Kraków, 19. 2. 2008 
PEKARČÍK, Ľ.: Prowadzenie duchowe narzeczonych i małżonków w sytuacjach kryzysowych. 
Międzynarodowa konferencja Międzynarodowa konferencja Opieka Kościoła o dobro duchowne 
człowieka, Międzynarodowe stowarzyszenie uczelni wyższych „Scientia, Ars, Educatio“. Kraków, 19. 
2. 2008 
PEKARČÍK, Ľ.: Praktyka służby kapłańskiej w sakramencie spowiedzi (analiza dla lepszego 
zrozumienia slużby kapłańskiej). Międzynarodowa konferencja Międzynarodowa konferencja Opieka 
Kościoła o dobro duchowne człowieka, Międzynarodowe stowarzyszenie uczelni wyższych „Scientia, 
Ars, Educatio“. Kraków, 19. 2. 2008 

PEKARČÍK, Ľ.: Wyznanie grzechów w spowiedzi (Szczegółowa analiza praktyczna). Międzynarodowa 
konferencja Międzynarodowa konferencja Opieka Kościoła o dobro duchowne człowieka, 
Międzynarodowe stowarzyszenie uczelni wyższych „Scientia, Ars, Educatio“. Kraków, 19. 2. 2008 



ŽILOVÁ, A.: Sociálne súvislosti chudoby detí. In: Medzinárodná vedecká konferencia Dziecko wobec 
sacrum, Bytom, Poľsko, 13. septembra 2008.   
KOŠČ, S.: Sociálne súvislosti chudoby detí. In: Medzinárodná vedecká konferencia Dziecko wobec 
sacrum, Bytom, Poľsko, 13. septembra 2008.   
NOVOTNÁ, A., ŽILOVÁ, A.: Rómska rodina na Slovensku. In: 6. medzinárodná vdecká konferencia 
InteRRa 6 Interkulturalita a národnostné menšiny: v sociálnych, filozofických, pedagogických, 
kultúrnych, historických a prírodných súvislostiach. Nitra, 22. – 23. 10. 2008. 
NOVOTNÁ, A., ŽILOVÁ, A.: Rómska rodina na Slovensku. Svetový kongres SVU, september 2008,  KU 
Ružomberok. 
MORAVČÍKOVÁ, S. - ŽILOVÁ, A.: Sociálne aspekty chudoby v rodinách s maloletými deťmi. In: Chudoba 
a bohatstvo- paradoxy súčasnej doby. Zborník k vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou 
konanej v Banskej Bystrici, december, 2006. BB: 2008, str. 87-92, ISBN 978-80-8083-589-7. 
IGLIAROVÁ, B. - ŽILOVÁ, A.: Vplyv nezamestnanosti na chudobu. In: Chudoba a bohatstvo- paradoxy 
súčasnej doby. Zborník k vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou konanej v Banskej Bystrici, 
december, 2006. Banská bystrica: 2008, str. 212-216, ISBN 978-80-8083-589-7. 
PEKARČÍK, Ľ.: Základné práva rodiny vo svetle apoštolskej exhortácie Jána Pavla II. Familiaris 
Consortio. Príspevok na vedeckej Konferencii z praktickej teológie a religionistiky II, ktorá sa 
uskutočnila 20. febr. 2008 na PF KU v Ružomberku.  
KOŠČ, S.: Špecifické aspekty náboženskej motivácie pre dobrovoľnícku prácu v sociálnych službách. 
Príspevok na konferenci pod názvom „Dobrovoľníctvo študentov v sociálnych službách“. Prešov, 29. 
mája 2008. 
RUSNÁKOVÁ, M.: Prezentácia projektu Klub Úsmev a jeho pokračovanie. Konferencia 
s medzinárodnou účasťou Možnosti práce s neorganizovanou mládežou. Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 14. – 15. nevember 2008, pozvaná prednáška. 
 
 
3.6 RIEŠENÉ VEDECKÉ GRANTY A OSTATNÉ GRANTY 
 
Medzinárodné projekty, riešené na ÚSV PF KU v Ružomberku:  
 

 

Názov projektu Podporuje Začiatok Koniec 

Profil európskeho učiteľa. 
Hlavný riešiteľ: PhDr. Daniela Kolibová, CSc. 
Spoluriešiteľ: PhDr. Irena Kamanová, PhD., 
doc. PhDr. Eva Žiaková, CSc., prof. ThDr. 
ICDr. Anton Fabian, PhD., PhDr. Soňa 
Dvorská,  

Grantová agentúra:  
EEIG-EU - Projekty z European 
Economic Interest Grouping in 

Brussels EEIG-EU/P-
Kr/09.11/07 

2007 
 

2010 
 

Projekt je zameraný na kreovanie profilu európskeho učiteľa. Cieľom bola príprava učiteľov podľa 
európskych štandardov. 

Názov projektu Podporuje Začiatok Koniec 

Detská letná univerzita. 
Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. ThDr. Stanislav 
Košč, PhD. Spoluriešiteľ: PhDr. Soňa Dvorská 

Grantová agentúra:  
EEIG-EU - Projekty z European 
Economic Interest Grouping in 

Brussels EEIG-EU/P-
Kr/09.10/07 

2007 
 

2009 
 

Projekt je zameraný na hľadanie účinných nástrojov pomoci na ceste voľby životného povolania. 
Formou „detskej univerzity“ chce ponúknuť deťom vo veku 8-14 rokov spoznanie univerzitného 
prostredia, ale najmä univerzitného prístupu k poznaniu, ktoré je charakteristické hľadaním širších 
súvislostí a vzájomného prepojenia medzi jednotlivými formami ľudského poznania a ich 
aplikovaním v prospech spoločného dobra. 



 

 
 

 
 

 
 

 

Názov projektu Podporuje Začiatok Koniec 

Slovník katolíckej sociálnej náuky.  
Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. ThDr. Stanislav 
Košč, PhD., PhDr. ThDr. Anton Lisník, PhD. 

Grantová agentúra:  
EEIG-EU - Projekty z European 
Economic Interest Grouping in 

Brussels EEIG-EU/P-
Kr/09.09/07 

2007 
 

2009 
 

Poznanie postoja Katolíckej cirkvi v sociálnych otázkach sa ukazuje ako veľmi užitočné, bez ohľadu 
na zdieľanie či nie jej doktrinálnych východísk. Preto možno konštatovať stále väčší záujem 
o cirkevné dokumenty, ktoré sa touto problematikou zaoberajú. Zároveň však vyučovanie katolíckej 
sociálnej náuky často naráža na problém ťažšej zrozumiteľnosti niektorých špecifických výrazov, 
ktoré táto náuka prináša. Preto cieľom projektu je v spolupráci tímu vysokoškolských učiteľov 
pripraviť výkladový slovník základných pojmov katolíckej sociálnej náuky. 

Názov projektu Podporuje Začiatok Koniec 

Vyučovanie katolíckej sociálnej náuky na 
univerzitách a vysokých školách. 
Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. ThDr. Stanislav 
Košč, PhD., Mgr. František Drozd 

Grantová agentúra:  
Washington Laws D.C. 

Corporation in Washington 
WDSC/USA-07/04.12/01 

2007 
 

2009 
 

V rámci postupného ústupu humanitných a spoločenských vied od povinných marxistických 
filozofických východísk ukazuje sa možnosť a i záujem študovať v rámci jednotlivých vied aj príslušné 
postoje Katolíckej cirkvi. Cieľom projektu je preskúmať zaradenie tohto predmetu v jednotlivých 
študijných programoch na univerzitách a vysokých školách v rámci celého Slovenska a na základe 
skúseností aj zo zahraničia vytvoriť ponuku istej optimalizácie tohto vzdelávania. 

Názov projektu Podporuje Začiatok Koniec 

Sociálne aspekty bioetických konfliktov. 
Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. ThDr. Stanislav 
Košč, PhD., prof. PhDr. Anna Žilová, PhD., 
PhDr. Iveta Franzenová 

Grantová agentúra:  
Washington Laws D.C. 

Corporation in Washington 
WDSC/USA-07/04.13/01 

2007 
 

2009 
 

Cieľom projektu je preskúmať súčasný „bioetický konflikt“ z hľadiska sociálnych dôsledkov 
jednotlivých postojov – vo vzťahu k interrupcii, eutanázii, antikoncepcii, biotechnologickým 
manipuláciám a pod. Ak platí, že „strom sa pozná po ovocí“, sociálna práca, ktorá sa stretáva 
s dôsledkami týchto postojov, môže hodnoverne posúdiť ich spoločenský úžitok. 

Názov projektu Podporuje Začiatok Koniec 

Recepcia a tvorba sociálnej náuky Cirkvi na 
Slovensku – dejiny a súčasnosť.  
Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. ThDr. Stanislav 
Košč, PhD. 

Grantová agentúra:  
Projekty Krakowskiej Szkoły 

Wyższej imienia Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego SEdOiB-

Krk/GB-08/07 

2007 
 

2009 
 

Historia – magistra vitae. V duchu tejto múdrosti recepcia a aplikácia sociálnej náuky Cirkvi na 
Slovensku chce čerpať inšpiráciu zo svojich vlastných dejín, najmä vzhľadom na to, že ich poznačili 
svojím mimoriadnym citom pre sociálnu problematiku viacerí výnimoční pastieri, biskupi 
slovenských diecéz, ktorí prinášali náuku najvyššieho učiteľského úradu Cirkvi a aplikovali ju svojím 
jedinečným kreatívnym prístupom na konkrétne slovenské podmienky. Projekt si kladie za cieľ 
preskúmať túto inšpiráciu a ponúknuť ju ako poučenie pre súčasnosť. 



 
Domáce projekty, riešené na iných katedrách PF KU, na ktorých spolupracujú pracovníci Katedry 
sociálnej práce PF KU: 
 

 
Domáce projekty riešené na Katedre sociálnej práce PF KU: 
 

Názov projektu Podporuje Začiato

k 

Koniec 

Dobudovanie učebne pre študentov so 
zdravotným postihnutím 
Vedúca projektu:  PhDr. Irena Kamanová, 
PhD. 
Spoluriešitelia: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD., 
PhDr. Angela Almašiová, PhD., Ing. Rudolf 
Kollár 

Ministerstvo školstva 046-005 
KU-3/2008 

 
2008 2009 

Projekt je zameraný na charakteristiku šikany, popísanie jej mechanizmov a aspektov, ktoré bránia 
rozoznať ju včas. Cieľom je zistiť príčiny šikanovania a porovnať výsledky SR a ČR. 

Názov projektu Podporuje Začiatok Koniec 

Dôvody pre manželstvo dnes. 
Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. ThDr. Stanislav 
Košč, PhD. 
Spoluriešiteľka: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 

Grantová agentúra:  
Projekty Krakowskiej Szkoły 

Wyższej imienia Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego SEdOiB-

Krk/GB-09/07 

2007 
 

2009 
 

V súčasnej dobe možno konštatovať úpadok manželstiev. Prejavuje sa v nižšom záujme 
o manželstvo, a tiež v relatívne nízkej stabilite manželstiev. Projekt chce analyzovať príčiny tohto 
stavu reflexiou nad podstatnými črtami manželstva ako ustanovizne, skúmaním motívov, ktoré vedú 
snúbencov k tomu, aby uzavreli manželstvo a poukázaním na potrebu opätovného zadefinovania 
manželstva – a to nielen v prospech ochrany tejto inštitúcie, ale i v prospech spoločnosti, pre ktorú 
plní nenahraditeľnú funkciu. 

Názov projektu Podporuje Začiato

k 

Koniec 

Kreovanie metodických materiálov 
k problematike prevencie 
sociálnopatologických javov v podmienkach 
školskej edukácie na základných a stredných 
školách. 
Spoluriešitelia: doc. PhDr. ThDr. Stanislav 
Košč, PhD.; prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian, 
PhD.;  PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., 
h.doc. 

KULTÚRNA A EDUKAČNÁ 
AGENTÚRA MŠ SR (KEGA 
3/5263/07) 

2007 2009 

Projekt zameraný na prípravu a kreovanie metodických materiálov pre učiteľov k problematike 
prevencie sociálnopatologických javov u žiakov základných a stredných škôl. 

Názov projektu Podporuje Začiato

k 

Koniec 

Šikana ako sociálno-patologický jav, jej 
charakter, prevencia a riešenie.  
Vedúca projektu: PhDr. Markéta Rusnáková, 
PhD. 

MVTS - Ministerstvo školstva 
SR: ČR/SR/PdgFKU/08  

 
2008 2011 

Projekt je zameraný na charakteristiku šikany, popísanie jej mechanizmov a aspektov, ktoré bránia 
rozoznať ju včas. Cieľom je zistiť príčiny šikanovania a porovnať výsledky SR a ČR. 



 

Názov projektu Podporuje Začiato

k 

Koniec 

Analýza metód sociálnej práce v komunite 
Archa v Inverness (Veľká Británia) 
hlavný riešiteľ: PhDr. Angela Almašiová, 
PhD. 
spoluriešitelia: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. , 
PhDr. Irena Kamanová, PhD. 

GAPF 17/2008 2008 2009 

Projekt je zameraný na analýzu metód sociálnej práce, zisťovanie efektivity pobytu študentov 
sociálnej práce a vytvorenie Príručky dobrovoľníka pre potenciálnych záujemcov o prácu v komunite 
L´Arche. 
 
 
 
 
 
 
 
Medzinárodné projekty, riešené na iných univerzitách, na ktorých spolupracujú pracovníci Katedry 
sociálnej práce PF KU: 

Názov projektu Podporuje Začiato

k 

Koniec 

Evaluácia Pedagogickej fakulty Katolíckej 
univerzity jej študentmi a absolventmi 
Hlavný riešiteľ: PhDr. Angela Almašiová, 
PhD.  

GAPF,  č. 15/07 2007 2009 

Projekt je realizovaný formou dotazníkového výskumu medzi študentmi Pedagogickej fakulty, ktorí 
hodnotia fakultu zo svojho pohľadu. Efektom projektu bude identifikácia očakávaní a potrieb 
študentov vo vzťahu k materskej vzdelávacej inštitúcii a ich postupne napĺňanie 
 
 
Názov projektu Podporuje Začiato

k 

Koniec 

Šanca pre všetkých 
hlavný riešiteľ: PhDr. Irena Kamanová, PhD. 
spoluriešiteľ: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. 

GAPF, č. 4/PFKU/2006 2006 2009 

Projekt je zameraný na vytváranie rovnakých podmienok pre študentov so zdravotným 
znevýhodnením. 



Názov projektu Podporuje Začiatok Koniec 

Globalizujúce sa ľudstvo ako výzva pre nové 
formy komunikácie medzi  vedou, filozofiou 
a vierou.  
Spoluriešiteľ: doc. PhDr. ThDr. Stanislav 
Košč, PhD.  

Grantová agentúra:  
METANEXUS GLOBAL 
NETWORK INITIATIVE 

Continuation Program Grant 
Award ID#: 1303 

 

2008 
 

2012 
 

Proces globalizácie prináša so sebou aj povedomie „jedného ľudstva“, ktoré sprevádza a zároveň si 
vyžaduje nové formy komunikácie. Spomedzi rôznych aspektov tejto problematiky projekt sa 
zameriava na potrebu hlbšej reflexie komunikácie medzi prírodnými vedami, filozofiou a vierou 
ohľadom ich výstupov pre človeka a ľudstvo. 
 
Názov projektu Podporuje Začiatok Koniec 

Budovanie občianskej spoločnosti 
a bojovanie proti sociálnej exklúzii – súčasné 
výzvy pre sociálnu práce. 
Spoluriešitelia: prof. ThDr. ICDr. Anton 
Fabian, PhD., doc. PhDr. ThDr. Stanislav 
Košč, PhD.  

Grantová agentúra: 
LPP ERASMUS 

 
2007 

 
2008 

 

Sociálna práca má v európskom priestore pomerne odlišné pole pôsobenia, v závislosti od sociálnej, 
politickej, kultúrnej či ekonomickej situácie jednotlivých krajín. Avšak spája ju spoločný cieľ – 
budovať a formovať občiansku spoločnosť tak, aby komplexná sieť sociálnych služieb čo 
najefektívnejšie zabraňovala sociálnej exklúzii. Projekt má umožniť intenzívnu výmenu skúseností 
medzi odborníkmi v tejto oblasti z celej Európy a ponúknuť spoločné reflexie medzinárodne 
formovaným skupinám študentov s cieľom širšieho „európskeho“ rozmeru ich vnímania sociálnej 
problematiky a jej riešení. 
 
Názov projektu Podporuje Začiatok Koniec 

Manažment cirkevných neziskových 
organizácií pri reštrukturalizácii ekonomiky 
SR a ich začlenenie do európskych štruktúr a 
globálneho trhu. 
spoluriešiteľ Mgr. František Drozd, PhDr. Ing. 
Emília Janigová, PhD. 

Projekt - Grantová agentúra 
EEIG–EU/P–Kr./09.04/07 - 
Foundation of European 

economic interest grouping, 
Brussels, Belgium 

2007  

Projekt je zameraný na analýzu  cirkevných neziskových organizácii z pohľadu histórie a súčasnosti. 
Systémové prepojenie sociálnej práce a manažmentu ako teoretickej i praktickej vedy v ponuke 
sociálnych služieb v cirkevných neziskových organizáciach na Slovensku. 
    
Názov projektu Podporuje Začiatok Koniec 

Prínos spišského biskupa Jána Vojtaššáka do 
rozvoja školstva na Spiši, Liptove a Orave 
Vedúci projektu: doc. PhDr. PaedDr. ThDr. 
Ľubomír Pekarčík, PhD.  - v rokoch 2006-
2008 Spoluriešiteľ: Ústav sociálnych vied PF 
KU  

KEGA 
č. 3/4066/06 

2006 2008 

Projekt sa zaoberal v prvom rade získavaním historických materiálov a svedectiev týkajúcich sa 
činnosti biskupa Jána Vojtaššáka v oblasti školstva, na základe ktorých sa pozornosť venovala 
budovaniu základných a stredných Cirkevných škôl, podpore učiteľských ústavov v Spišskej Kapitule 
a v Levoči a vydaniu listov a obežníkov biskupa Vojtaššáka. Súčasťou projektu bolo zorganizovanie 
dvoch vedeckých konferencií, na ktorých boli prezentované aj výsledky výskumu. 

 
Názov projektu Podporuje Začiatok Koniec 

Činnosť v školských kluboch detí pri 
cirkevných školách, Children activities in the 
schol clubs within the church schol in 
Slovakia, hlavný riešiteľ PaedDr. ThLic. Alojz 
Kostelanský, PhD. , spoluriešiteľ PhDr. Ing. 
Emília Janigová, PhD. 

WDC/USA-07/04 15/01 
Washington D.C. 
CORPORATION 

 

2006 2008 

Cieľom projektu „Činnosť v školských kluboch detí pri cirkevných školách, Children activities in the 
schol clubs within the church schol in Slovakia,“ bolo namopôcť cieľovým skupinám – pedagógom, 
vychovávateľom a žiakom cirkevných škôl pri aktívnom trávení voľného času. 

 



 
Projekty, riešené na iných univerzitách, na ktorých spolupracujú pracovníci Katedry sociálnej práce 

 
 
3.7 ČLENSTVO VO VEDECKÝCH, REDAKČNÝCH, AKADEMICKÝCH A INÝCH VÝZNAMNÝCH ORGÁNOCH 
 
Členstvo vo vedeckých radách:   
Vedecká rada PF KU – prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, CSc. 
Vedecká rada PF KU – prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 
Vedecká rad PF KU – doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
 
Členstvo v redakčných radách časopisov: 
Členstvo v redakčnej rade zahraničného  časopisu  Sociální práce/Sociálna práca, vydávaným  
Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci v Českej republike, ISSN 12136204 (prof. PhDr. Anna Žilová, 
PhD.) 
Členstvo v Redakčnej rade časopisu Sociálna práca a zdravotníctvo vydaveného Fakultou 
zdravotníctva a sociálnej práce  TU Trnava,  reg. čís. 2019/99 (prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.) 
La Società – odborný časopis k problematike sociálnej náuky Cirkvi, so sídlom vo Verone, Taliansko 
(korešpondent od roku 1999) (doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.) 
Odborný internetový portál Medzinárodného observatória kardinála Van Thuâna pre sociálnu náuku 
Cirkvi (Osservatorio internazionale Cardinale Van Thuân sulla Dottrina sociale della Chiesa – 
International Observatory Cardinal Van Thuân for the Social Doctrine of the Church), so sídlom vo 
Verone, Taliansko (korešpodent od roku 2006) (doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.) 
Člen redakčnej rady časopisu Disputationes scientificae. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2008.  
ISSN 1335-9185 (doc. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD., m.prof. KU) 
Redakčná rada odborného časopisu „Revue sociálnych služieb“, (2008 – ) (doc. PhDr. Markéta 
Rusnáková, PhD.) 
 
Iné 
Výkonná riaditeľka  Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci v Slovenskej republike (prof. PhDr. Anna 
Žilová, PhD.) 
Členka Správnej rady Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci v Slovenskej republike  (doc. PhDr. 
Markéta Rusnáková, PhD.) 
Členstvo v pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre spoločenské a behaviorálne vedy pri vláde SR 
(doc. PhDr. Eva Žiaková, PhD.) 
Členstvo vo výbore Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV v Bratislave (doc. PhDr. Eva Žiaková, 
PhD.) 
Člen Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci SR (Dr. Almašiová, Dr. Kamanová, Dr. Gejdošová) 
 

Názov projektu Podporuje Začiato

k 

Koniec 

Osamelosť ako psychologická a sociálna 
kategória. Minimálne štandardy sociálnej 
práce s vybranými skupinami ľudí - staršími, 
dlhodobo chorými, nezamestnanými, 
rozvedenými 
Vedúca projektu: doc. PhDr. Eva Žiaková, 
CSc.- v rokoch 2005-2007 Spoluriešiteľ: 
Ústav sociálnych vied PF KU 

VEGA 
VEGA č. 1/2520/05 

2005 2009 

Projekt zameraný na kreovanie minimálnych štandardov sociálnej práce s vybranými skupinami ľudí 
– staršími, dlhodobo chorými, nezamestanými, rozvedenými. 



3.8 POZVANÉ PREDNÁŠKY 
ŽILOVÁ, A.: Chudoba a bohatstvo – paradozy súčasnej doby. Editorka. Zborník z konferencie 
s mesdzinárodnou účasťou, 2008, ISBN 978-80-8083-589-7. 
Rusnáková, M.: 14. - 15. november 2008 – predsedajúca sekcie v rámci medzinárodnej konferencie 
Možnosti práce s neorganizovanou mládežou, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská 
univerzita v Trnave – organizátor konferencie 
Rusnáková, M.: Prezentácia projektu Klub Úsmev a jeho pokračovanie. Konferencia s medzinárodnou 
účasťou Možnosti práce s neorganizovanou mládežou. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 
Trnavská univerzita v Trnave, 14. – 15. nevember 2008, pozvaná prednáška. 
 
3.9 PLÁN VEDECKEJ ČINNOSTI PRE ROK 2009 
- organizovanie konferencie Sociálna práca – manažment – ekonomika 18.02.2009 v Dolnom Kubíne 
- organizovanie konferencie na tému CHUDOBA v treťom kvartáli 2009 v Ružomberku 
- príprava spoločnej konferencie so zahraničným partnerom na rok 2010 
- realizácia prednáškových pobytov na zahraničných vysokých školách v rámci projektu ERASMUS, 

SAIA a i. 
- účasť pedagógov ÚSV na konferenciách poriadaných na domácej aj zahraničnej odbornej 

a vedeckej pôde 
- organizovanie domáceho kola a účasť na celoslovenskom kole ŠVOČ 
- knižné publikačné aktivity doma aj v zahraničí a v časopiseckom priestore domácom aj 

zahraničnom, vrátane editorských prác 
- riešenie výskumných úloh v rámci grantovej podpory, ale aj bez podpory 
- vedenie dizertačných prác na PF KU, ale aj iných VŠ doma aj v zahraničí 

 
IV. Zahraničné vzťahy a mobility 
4.1 UČITEĽSKÉ A DOKTORANDSKÉ MOBILITY DO - ZO ZAHRANIČIA 
Katolicki Unywersytet Lubelski Jana Pawla II., Lublin (Poľsko), 2008 (prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, 
CSc., doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.; RnDr. Pavol Pukaj – interný doktorand) 
Katolicki Unywersytet Lubelski Jana Pawla II., Lublin (Poľsko), 2008  (doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, 
PhD.; PhDr. Vladimíra Antolová, PhDr. Lenka Štefáková – interný doktorand) 
 
4.2 VYŽIADANÉ PREDNÁŠKY ZO ZAHRANIČIA  
PEKARČÍK, Ľ.: Urzeczywistnianie aspektów etycznych przy realizowaniu opieki zdrowotnej w dziedzinie 
potrzeb biologicznych. Międzynarodowa konferencja: Wpływ Kościoła na zagadnienie socjalne 
społeczeństwa. Kielce. prednáška 
ŽILOVÁ, A.: Sociálne súvislosti chudoby detí. Medzinárodná vedecká konferencia Dziecko wobec 
sacrum, Bytom, Poľsko, 13. septembra 2008. prednáška 
ŽILOVÁ, A.: Multidisciplinární přístupy pomáhajícich profesí. Ústí nad Labem. 2006 
Referát: Kongruencia v osobnom živote a praxi pomáhajúceho profesionála 
 
4.3 ZAHRANIČNÍ LEKTORI 
doc.  Mgr. Martina Cichá, PhD. (Univerzita Palackého v Olomouci, PF, Katedra antropologie a 
zdravovědy) – zabezpečuje predmet Kultúrna a sociálna antropológia v Mgr. Štúdiu 
a v doktorandskom štúdiu 
 
4.4 MOŽNOSTI VYUŽITIA ZAHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE 
- rozvoj doterajších pracovných kontaktov so zahraničím sprostredkovaných na úrovni KU resp. PF KU 

formou 
- prípravy spoločnej konferencie na rok 2010 
- realizáciou spoločných publikácií vydaných v anglickom alebo inom svetovom jazyku 
- prípravou prvého koncepčného  spoločného stretnutia so zahraničným partnerom týkajúcim sa 

spoločného  študijného programu 



V. Materiálno-technické zabezpečenie, laboratóriá, informačné technológie 
 
Ústav sociálnych vied má vlastnú učebňu vybavenú osobnými počítačmi. Počítače navzájom 
komunikujú prostredníctvom vnútorných sietí jednotlivých fakúlt. Katolícka univerzita je do 
akademickej siete Sanet pripojená na chrbticovú sieť Sanet2. 
Využívanie všetkých dostupných prostriedkov v rámci Pedagogickej fakulty a celej Katolíckej 
univerzity (informačné siete, výpočtové zariadenia, špecializované učebne, Infovek). Ústav disponuje 
materiálnym, technickým, priestorovým a informačným vybavením, ktoré má v užívaní Pedagogická 
fakulta KU. K dispozícii je aj Knižnica ÚSV, ktorá obsahuje tituly z odboru Sociálna práca. Učitelia 
a študenti majú bezproblémový prístup k internetu v neobmedzenom užívaní. 
ÚSV je umiestnený na Hrabovskej ceste v spoločnom trakte spolu s FF v blízkosti vysokoškolského 
internátu. 
Bakalársky, magisterský a doktorandský študijný program sociálna práca prebieha na Hrabovskej 
ceste 1, C - blok a Modrá budova M – blok. Budovy sú vo vlastníctvom PF KU. Pre potreby výučby je 
k dispozícii Aula Jána Pavla II. s kapacitou 300 miest a na C – bloku suterén a prízemie s nasledujúcimi 
miestnosťami: 
 
Suterén: 

• učebňa CS 02 – počítačová miestnosť so 14 počítačmi 
• učebňa CS 04 -  s kapacitou 120 miest 
• učebňa CS 06 – s kapacitou 25 miest 
• učebňa CS 07 – s kapacitou 30 miest 
• učebňa CS 08 – s kapacitou 30 miest 
• učebňa CS 10 – s kapacitou 130 miest 

 
Prízemie: 

• učebňa C 009 – s kapacitou 40 miest 
• učebňa C 011 – s kapacitou 45 miest 

 
V modrej budove – M – blok, sú k dispozícii učebne : 

• M1 s kapacitou 130 miest 
• M2 s kapacitou  45 miest. 

 
Prístrojové a materiálne vybavenie učební 
Učebne sú prispôsobené na výučbu a vybavené potrebným počtom lavíc a stoličiek. Počítačová 
miestnosť je vybavená počítačmi, ktoré sú pripojené na internet. Učebňa je k dispozícii študentom 
podľa ich individuálnej potreby okrem hodín, počas ktorých prebieha výučba v rámci rozvrhu hodín.  
Z dôvodu skvalitnenia a modernizácie výučby majú vyučujúci a študenti k dispozícii 2 spätné 
projektory,  3 notebooky a 4 dataprojektory, z ktorých 2 sú zabudované priamo v učebni CS 10 a M1.  
Knižnica, v ktorej sú odborné publikácie, zborníky a časopisy, je prístupná študentom a vyučujúcim 
počas celého akademického roka v miestnosti CS 07 v priestoroch Ústavu sociálnych vied. K dispozícii 
je 189 titulov a 10 druhov odborných časopisov. 
Študenti majú prístup aj do univerzitnej knižnice, a do knižnice detašovaného pracoviska v Dolnom 
Kubíne.    
Ústav sociálnych vied PF KU je v zmluvnom vzťahu s viacerými odbor. klinickými pracoviskami, ktoré 
zabezpečujú odbornú prax študentov na vysokej profesionálnej úrovni. (napr. Detský domov 
Ružomberok, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Ružomberku , DD a DSS Likavka, DSS Dolný Kubín, 
COR – Banská Bystrica, Okresný súd Ružomberok,  Diagnostické centrum, Diagnostické centrum, 
Detský domov Martin a pod.) 
 
 



VI. Študentská vedecká odborná a umelecká  činnosť 
Študenti sociálnej práce sa každoročne zúčastňujú celoslovenského kola ŠVOČ v odbore sociálna 
práca. V akademickom roku 2007/2008 mu predchádzalo školské kolo ŠVOČ, ktoré prebiehalo 
v dvoch kategóriách – bakalársky a magisterský stupeň. Do celoslovenského kola postúpili 2 študenti. 
Celoslovenského kola ŠVOČ sa zúčastnilo 6 katedier sociálnej práce z celého Slovenska. Prebiehalo 
v dvoch kategóriách – bakalársky a magisterský stupeň. Víťazmi sa stali študenti Trnavskej univerzity. 

 
VII. Iné aktivity ústavu  
Všetky informácie o aktivitách ÚSV na http://pf.ku.sk/usv/ 
 
Záver 

 
 


