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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRACOVISKÁCH 

Katolícka univerzita v Ružomberku  
Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied  
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,  
Tel.: +421 44 43 26 842, klapka 1410  
 
Riaditeľka ústavu:   prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 
Asistentka riaditeľky ústavu: Mgr. Alena Zaťková 
 
Štruktúra funkčných miest 
 
Profesori:    prof. dr hab. Andrzej Gretkowski 
     prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 
 
Odborný asistent:   Mgr. Daniel Markovič, PhD. 
 
Denní doktorandi (k 31. 12. 2014): 
     Mgr. Zuzana Hrabovská – prerušené štúdium 
     Mgr. Lenka Pekná – prerušené štúdium 
     Mgr. Viera Kleinová   
     Mgr. Katarína Kohútová  
     Mgr. Lenka Kuhejdová  
     Mgr. Mária Kuliačková  
     Mgr. Veronika Revayová  
     Mgr. Tomáš Šoltýs 
     PaedDr. Helena Choborová  
     Mgr. Bibiána Barabasová 
     Mgr. Vladimíra Gardianová  
     PhDr. Tomáš Habánik 
     Mgr. Barbora Holíková  
     Mgr. Tomáš Kollár  
     Mgr. Martina Krbaťová  
     Mgr. Anna Kuráňová  
     Mgr. Ivana Pavlicová  
     Mgr. Kristína Pekarová  
     Mgr. Zuzana Pekarová  
     Mgr. Katarína Synáková 
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Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce  
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,  
Tel.: +421 44 43 26 842, klapka 1410, e-mail: alena.zatkova@ku.sk 
 
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. Eva Žiaková, CSc.  
 
docent:    doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. 
     doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. 
     doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
     doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. 
 
odborný asistent:    PhDr. Angela Almašiová, PhD. 
     JUDr. Juraj Čech, PhD. 
     Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. 
     PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. 
     PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. 
     PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 
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2. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ ZA UPLYNULÝ ROK 

 
2. 1 Najvýznamnejšie podujatia spoluorganizované Ústavom sociálnych vied 
a Katedrou sociálnej práce 
 
Problémy a riešenia pri výchove novej generácie, KU v Ružomberku, 27. 3. 2014. 
Seminár PhDr. Jiřiny Prekopovej sa konal na pôde Katolíckej univerzity 
v Ružomberku a bol zameraný na otázky výchovy novej generácie a riešenia 
problémov s ňou súvisiacich.  
 
Intervention, Therapy And Resocialization System Of Social Welfare - Intervencia, 
terapia a resocializácia v systéme sociálnej pomoci, internetová stranka rti.pf.ku.sk,  
2. - 4. 4. 2014. Vedecká medzinárodná e-konferencia na Katedre sociálnej práce 
a Ústave sociálnych vied Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 
bola príležitosťou pre vedeckých pracovníkov, mladých doktorandov a celú odbornú 
verejnosť prezentovať vlastné vedecké a odborné práce z odboru sociálnej práce 
a z príbuzných vedných odborov vo vzťahu k intervencii, terapii a resocializácii 
v systéme sociálnej pomoci.  
 
XI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych 
služieb,  27. – 28. 6. 2014.  Konferencia s medzinárodnou účasťou bola organizovaná 
Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Radou sestier pracujúcich 
v zariadeniach sociálnych služieb, Katolíckou univerzita v Ružomberku, Katedrou 
sociálnej práce. Konferencia bola zameraná na problematiku dekubitov a ich vplyvu 
na kvalitu života PSS a na špecifickú starostlivosť v Špecializovanom ZSS. Za Ústav 
sociálnych vied boli členkami organizačného výboru Mgr. Monika Divišová, PhD., 
Mgr. Zuzana Pekárová a Mgr. Kristína Pekárová. 
 
Komunikácia v hospicovej starostlivosti, PF KU v Ružomberku, 4. 11. 2014. 
Prednáška bola orientovaná do problematiky komunikácie v paliatívnej a hospicovej 
starostlivosti. Špecificky sa orientovala na problematiku komunikácie 
v poradenskom procese pre onkologicky chorých v terminálnom štádiu ochorenia. 
Ďalej sa zaoberala súvislosťami poradenstva, psychologickej pomoci a pastorálneho 
poradenstva v hospicovej starostlivosti. Prednášajúci bol prof. dr hab. Andrzej 
Gretkowski. 
 
Semináre pre študentov PF KU v Ružomberku zaujímajúcich sa o dobrovoľnícku 
činnosť v komunite Archa za účasti predstaviteľov komunity L´Arche en Agenaise 
vo Francúzsku, Robin Sykes  18. – 20. november 2014.  
 
Súčasné a rozvojové trendy vo vzdelávaní vo vednom odbore sociálna práca na 
Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity, PF KU, 19. 11. 2014. Prednáška bola 
orientovaná na zdôvodnenie súčasných tendencií vo vzdelávaní v odbore sociálna 
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práca na Katolíckej univerzite, ktoré smeruje k väčšej diverzite. Zároveň boli v rámci 
prednášky prezentované aktuálne možnosti vzdelávania vo vednom odbore sociálna 
práca v rámci troch študijných programov. Ďalej sú charakterizované a diskutované 
špecifiká, možnosti a silné stránky jednotlivých študijných programov vo vednom 
odbore sociálna práca a to konkrétne Sociálna práca, Sociálna práca vo verejnej 
správe a sociálne služby, Poradenstvo a sociálna komunikácia. Prednášajúci boli 
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. a doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. 
 
Poradenstvo v sociálnej práci, PF KU, 24. 11. 2014. Cieľom prednášky bolo 
oboznámiť poslucháčov s požiadavkami praxe v oblasti sociálneho poradenstva 
a tiež prepojenosti poradenstva a sociálnej práce. Ďalej bola prednáška orientovaná 
na možnosti a potenciál študijného programu Poradenstvo a sociálna komunikácia 
na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Prednášajúcimi boli 
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. a Mgr. Daniel Markovič, PhD. 
 
6. medzinárodná vedecká konferencia Interdisciplinárna kooperácia 
v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Ružomberok, 4. decembra 
2014. Medzinárodná vedecká konferencia 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, 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. 
 
 
2.2 Účasť Ústavu sociálnych vied na podujatiach  

 
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 
Senior v kontexte dneška z pohľadu pomáhajúcich profesií, Inštitút Viktora 
Trstenského v Starej Ľubovni, 28. 3. 2014. Tretí  ročník medzinárodnej vedeckej 
konferencie bol zameraný na zdravotné, psychické, sociálne, právne, etické, 
filozofické a duchovné aspekty života ľudí v séniu v procese spoločenských zmien 
v súčasnosti. Za Ústav sociálnych vied bola členkou medzinárodného vedeckého 
výboru konferencie prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.  

Medzinárodná vedecká e-konferencia Intervencia, terapia a resocializácia v systéme 
sociálnej pomoci. Ružomberok.  02. – 04. apríl 2014. Vedecký garant konferencie. 
Cieľom konferencie bolo otvoriť vedeckú diskusiu o metódach v oblasti intervencie, 
terapie a resocializácie z pohľadu teórie a praxe sociálnej práce a viacerých 
príbuzných vedných disciplín.  

Dobroczynność, filantropia i praca socjalna („Charity, philanthropy and social 
work“) na Państwowej Wyższej Szkołe Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława 
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Markiewicza, Jarosław – 14. apríla 2014. Členka vedeckej rady konferencie. V rámci 
konferencie sa uviedli tieto témy na diskusiu: Občianska spoločnosť a kooperácia 
medzi ľuďmi navzájom ako základ pre charitatívne organizácie. Náčrt dejín 
filantropie v Poľsku i v zahraničí. Témy filantropické - agapé alebo "spojená" pomoc  
ľudskej bytosti? 

Medzinárodná vedecká konferencia Social services - a pillar of European society. 
Łódź - Pedagogical University. 24. - 25. 04. 2014. Členka vedeckej rady konferencie. 
Odkazovanie na sociálne prostredie, identifikáciu súčasných výziev a dilem sociálnej 
práce. Základné otázky:  Čo je dôležité v sociálnej práci, v takomto rapídne sa 
meniacom svete? Ako môžete spoznať a porozumieť potrebám sociálnej práce? Ako 
účinne organizovať školenia sociálnych pracovníkov?   

Medzinárodná vedecká konferencia „Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na 
obszarach wiejskich Europy”. Krakov, 04. 07. 2014. O aktuálnych a dôležitých 
problémoch mladých ľudí vo vidieckych oblastiach. Témy konferencie zahŕňali širšie 
sociálne a ekonomické problémy vidieckeho obyvateľstva, s osobitným dôrazom na 
vidiecku mládež. Zámerom organizátorov bolo, že autori príspevkov zamerali 
osobitnú pozornosť na ľudský kapitál, najmä u mladých ľudí, ktorí pracujú v malých 
rodinných farmách, alebo hľadajú svoje miesto v zamestnaní a ekonomickú aktivitu. 
V záujme konferencie bolo tiež nutné brať otázky spojené s fungovaním vidieckych 
domácností, poľnohospodárskych rodín a sociálne a profesijné povýšenie mladým na 
vidieku. 

Wspolczesny stan i perspektywy pracy spolecznej na Slowacji. Płock, 6. - 7. 02. 
2014. (príspevok: Súčasný stav a perspektívy sociálnej práce na Slovensku.) - 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Instytut Nauk Humanistycznych 
i Społecznych - Ústav humanitných a spoločenských vied – pozvaná prednáška. 

 
prof. dr hab. Andrzej Gretkowski 
Sympozjum z okazji kanonizacji Jana Pawła II org. przez SGGW w Warszawie oraz 
UKSW w Warszawie w dn. 3 kwietnia 2014 r, Warszawa 2014. 

Konferencja - szkolenie nt. Opieka paliatywna w Polsce 2014 roku org. przez 
TERMEDIA, Warszawa 4-5 kwietnia 2014 roku.  

Konferncja - szkolenie nt. Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian, kluczowymi 
zasobami na rzecz zdrowia org. przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, 
Warszawa 12 maja 2014 roku. Członek Komitetu Naukowego. 

Sesja Naukowa nt. Płock i okolic w czasie I wojny światowej (1914-1918) w 100. 
Rocznicę wybuchu wojny, Towarzystwo Naukowe Płockie, Rchiwum Oaństwowe 
w Płoku, Płock 24 wreeśnia 2014 r.  

Konferencja Naukowa nt.: Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość. Rewitalizacja 
Zespołu Zabytkowego FARA w Płocku wraz z otoczeniem – etap I, org. przez 
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Rzymskokatolicką Parafię św. Bartłomieja w Płocku, Muzeum Diecezjalne w Płocku i 
Stowarzyszenie „Nasza Fara”, Płock 27 września 2014r.  

 
Mgr. Daniel Markovič, PhD. 
Konference Vysokoškolské studium bez barier – 26. 9. 2014. Technická univerzita 
v Liberci. Akademická poradna a centrum podpory. Prednesená pozvaná prednáška 
na tému: Monitoring podpory studentů se specifickými potřebami na slovenských 
vysokých školách. 

Konferencia Mosty k rodine, 9. ročník - 20. 10. 2014. Spoločnosť priateľov detí z 
detských domovov Úsmev ako dar, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. 
Alžbety. Prednesená pozvaná prednáška na tému: Kariérové poradenstvo 
poskytované v detskom domove.  

Vedecko-odborná konferencia “Nezamestnanosť v SR” – 23. 10. 2014. OZ Piano, 
Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety. Prednesená prednáška na tému:  
Kariérové poradenstvo ako nástroj pomoci pri uplatnení sa na trhu práce. 

Virtuálna medzinárodná vedecká konferencia: Sociálne zdravie jedinca 
v spoločnosti, konaná dňa 12. 12. 2014. Konferencia prebiehala na webovej stránke 
www.sposinte.eu, kde účastníci spolu komunikovali prostredníctvom systému 
Hangouts. Prezentovaný príspevok na tému: Kariérové poradenstvo ako pomoc 
jednotlivcom na trhu práce. 

 
PhDr. Mária Szabóová, PhD. 
Problémy a riešenia pri výchove novej generácie. KU v Ružomberku, 27. 3. 2014. 
Seminár bol zameraný na problémy a možné riešenia pri výchove novej generácie.   

Intervention, therapy and resocialization system of social welfare,  held at 
rti.pf.ku.sk, PF KU 2. - 4. 4. 2014. 

 
Mgr. Monika Divišová, PhD. 
Problémy a riešenia pri výchove novej generácie. KU v Ružomberku, 27.3.2014. 
Seminár bol zameraný na problémy a možné riešenia pri výchove novej generácie.   

Intervention, therapy and resocialization system of social welfare,  held at 
rti.pf.ku.sk, PF KU 2. - 4. 4. 2014. 

XI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych 
služieb,  27. – 28. 6. 2014.  Konferencia s medzinárodnou účasťou bola organizovaná 
Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Radou sestier pracujúcich 
v zariadeniach sociálnych služieb, Katolíckou univerzita v Ružomberku. Konferencia 
bola zameraná na problematiku dekubitov a ich vplyvu na kvalitu života PSS a na 
špecifickú starostlivosť v Špecializovanom ZSS. 
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Mgr. Bibiana Barabasová 
Doktorandská konferencia: Kvantitatívne a kvalitatívne výskumné stratégie, FF PU 
v Prešove, 28. 10. 2014. Cieľom doktorandskej konferencie bolo vytvoriť priestor 
predovšetkým pre doktorandov zo sociálnej práce a sociológie na prezentáciu svojich 
výskumných údajov a zistení.  

 
Mgr. Vladimíra Gardianová 
Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej 
práce, 4. 12. 2014, FZ KU v Ružomberku. Cieľom konferencie bolo oboznámiť 
vedeckých pracovníkov, študentov, odborníkov z praxe ako aj odbornú verejnosť 
s problematikami ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a sociálnej práce. 

 
PhDr. Tomáš Habánik 
Virtuálna medzinárodná vedecká konferencia: Sociálne zdravie jedinca 
v spoločnosti, konaná dňa 12. 12. 2014. Virtuálna medzinárodná vedecká konferencia 
prebiehala na webovej stránke www.sposinte.eu, kde účastníci spolu komunikovali 
prostredníctvom systému Hangouts. Konferencia bola zameraná na problematiku 
sociálneho zdravia jedinca v spoločnosti, pozostávajúceho z viacerých faktorov, ktoré 
významne vplývajú na život jedinca, ako súčasti spoločnosti.  

Odborný seminár s medzinárodnou účasťou: Bezdomovectvo ako negatívny jav 
spoločnosti, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, konaný dňa 12. 12. 
2014. Odborný seminár s medzinárodnou účasťou bol venovaný problematike 
bezdomovectva ako negatívneho javu dnešnej spoločnosti, ako aj jednotlivým 
koncepciám riešenia tohto fenoménu nielen na Slovensku, ale aj v celom svete. 

 
Mgr. Barbora Holíková 
Veríš v psychológiu po štátniciach? Možnosti uplatnenia psychológa na Slovensku 
– aktuálne trendy, perspektívy a limity., Trnava, 12. 11. 2014. Cieľom konferencie 
bolo informovať študentov  o možnostiach profesijného rastu a uplatnenia do štúdiu 
ako aj stretnúť sa s významnými osobnosťami psychológie na Slovensku, ale aj 
s ďalšími odborníkmi z príbuzných oblastí, ktorí boli ochotní podeliť sa so svojimi 
skúsenosťami. 

 
Mgr. Zuzana Hrabovská 
XI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych 
služieb,  27. – 28. 6. 2014.  Konferencia bola zameraná na tému Dekubity a ich vplyv 
na kvalitu života PSS a špecifiká starostlivosti v špecializovanom ZSS. 

 
PaedDr. Helena Choborová 
Vedecká medzinárodná konferencia Senior v kontexte dneška, Inštitút Viktora 
Trstenského v Starej Ľubovni, 28.03.2014. Vedecká medzinárodná konferencia 
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s medzinárodnou účasťou bola venovaná problematike seniorov dneška z rôznych 
aspektov ich fungovania a vedenia plnohodnotného života.  Aktívna účasť, názov 
príspevku: Starnutie v kontexte Eriksonovej teórie. 

 
Mgr. Katarína Kohútová 
V. doktorandská konferencia Kvantitatívne a kvalitatívne výskumné stratégie. 
Prešov. 28. 10. 2014.  Cieľom konferencie je vytvoriť priestor členom 
členkám Slovenskej sociologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a doktorandom 
a doktorandkám v spoločenských vedách, zvlášť v sociálnej práci a sociológii, na 
prezentáciu výskumných údajov a zistení. 

 
Mgr. Tomáš Kollár 
Sloboda jednotlivca a svet práce, Trnava, 11.11.2014. Vedecká konferencia 
s medzinárodnou účasťou Sloboda jednotlivca a svet práce sa venovala problematike 
sociálnych aspektov práce a slobodného vyjadrenia  sa v nej, problematike 
pracovného práva a takisto pohľadu katolíckej cirkvi na prácu a rodinu. 

 
Mgr.  Lenka Kuhejdová 
Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet, Poprad, 29. - 30. 4. 2014. 
Ústrednou témou tohtoročnej konferencie bola Univerzita ako miesto dialógu. 
Konferencia, ktorej cieľom je prezentácia aktuálnych vedeckých poznatkov v oblasti 
spoločenských vied. 

 
Mgr. Mária Kuliačková 
Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet, Poprad, 29. - 30. 4. 2014. 
Ústrednou témou tohtoročnej konferencie bola Univerzita ako miesto dialógu. 
Konferencia, ktorej cieľom je prezentácia aktuálnych vedeckých poznatkov v oblasti 
spoločenských vied. 

 
Mgr. Anna Kuráňová 
Doktorandská konferencia  Kvantitatívne a kvalitatívne výskumné stratégie, FF PU 
v Prešove, 28. 10. 2014. Cieľom doktorandskej konferencie bolo vytvoriť priestor 
predovšetkým pre doktorandov zo sociálnej práce a sociológie na prezentáciu svojich 
výskumných údajov a zistení.  

 
Mgr. Zuzana Pekárová 
Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej 
práce, 4. 12. 2014, FZ KU v Ružomberku. Cieľom konferencie bolo oboznámiť 
vedeckých pracovníkov, študentov, odborníkov z praxe ako aj odbornú verejnosť 
s problematikami ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a sociálnej práce. 
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Mgr. Kristína Pekárová 
Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej 
práce, 4.12. 2014, FZ KU v Ružomberku. Cieľom konferencie bolo oboznámiť 
vedeckých pracovníkov, študentov, odborníkov z praxe ako aj odbornú verejnosť 
s problematikami ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a sociálnej práce. 

 
Mgr. Ivana Pavlicová 
Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej 
práce, 4.12. 2014, ZF KU v Ružomberku. Cieľom konferencie bolo oboznámiť 
vedeckých pracovníkov, študentov, odborníkov z praxe ako aj odbornú verejnosť 
s problematikami ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a sociálnej práce. 

 
Mgr. Tomáš Šoltýs 
Doktorandská konferencia Kvantitatívne a kvalitatívne výskumné stratégie, 
Prešovská univerzita, Inštitút edukológie a sociálnej práce FF PU, 28. 10. 2014. 
Konferencia bola venovaná prezentovaniu doktorandských výskumov a ich 
výsledkov. Bola rozdelená na kvantitatívnu a kvalitatívnu sekciu. 
 
Ostatní doktorandi v roku 2014 bez účasti na podujatiach. 
 
 
2.3 Účasť Katedry sociálnej práce na podujatiach  

 
Intervencia, terapia a resocializácia v systéme sociálnej pomoci, konferencia 
konaná v dňoch 2. - 4. apríla 2014 na rti.pf.ku.sk. Vedecká konferencia bola 
orientovaná na problematiku intervencie a resocializácie pri rôznych cieľových 
skupinách sociálnej práce. Aktívna účasť: PhDr. Soňa Šrobárová, PhD., PhDr. Lenka 
Štefáková, PhD. 
 
Medzinárodná konferencia Charity, Philanthropy and social work. Państwowa 
Wyzsza Szkola Techniczno Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w 
Jarosławiu, apríl 2014, členka vedeckej rady - doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. 
 
Celoslovenské kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti v odbore Sociálna 
práca. Banská Bystrica, 30. apríl 2014. Členky celoslovenskej komisie pre ŠVOČ:  
PhDr. Angela Almašiová, PhD., Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. 
 
II. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Indterdyscyplinarne 
aspekty urody, zdrowia i choroby“ Jaroslaw, 5.-6. Czerwca 2014. Aktívna účasť: doc. 
PhDr. Alena Novotná, PhD., členka vedeckej rady 
 
XI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych 
služieb s medzinárodnou účasťou. Konferencia bola organizovaná Slovenskou 
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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, 27. – 28. 
jún 2014. Aktívna účasť: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., PhDr. Lenka Štefáková, 
PhD. 
 
Vedenie workshopov v rámci „Letnej školy sociálnej práce“ Univerzita Hradec 
Králové, august 2014. doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
 
9. Ročník regionálnej konferencie Mosty k rodine, konaná dňa 20. októbra 2014 
v Banskej Bystrici. Aktívna účasť: PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.  
 
Medzinárodná vedecká konferencia XI. Hradecké dni sociálnej práce „Sociální 
práce v kontextu lidských práv“. Hradec Králové, 10. – 11. november 2014. Členky 
vedeckého výboru konferencie: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
 
Konferencia organizovaná Právnickou fakultou Trnavskej univerzity Sloboda 
jednotlivca a svet práce, dňa 11. novembra 2014 v Trnave. Aktívna účasť: doc. PhDr. 
Stanislav Košč, PhD. 
 
Konferencia Mosty v sociálnoprávnej ochrane organizovaná Spoločnosťou 
priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Inštitútom ochrany práv dieťaťa 
rodiny FZaSP TU a Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domovov dňa 11. – 
12. novembra 201 v Častej – Papierničke. Aktívna účasť: doc. PhDr. Markéta 
Rusnáková, PhD.   
 
Týždeň vedy a umenia (XI. Ročník) uskutočnený na Pedagogickej fakulte Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, v dňoch 10. 11. – 16. 11. 2014. Aktívna účasť: doc. PhDr. 
Alena Novotná, PhD., PhDr. Soňa Šrobárová, PhD., PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 
 
Semináre pre študentov PF KU v Ružomberku zaujímajúcich sa o dobrovoľnícku 
činnosť v komunite Archa za účasti predstaviteľov komunity L´Arche en Agenaise 
vo Francúzsku, Robin Sykes  18. – 20. november 2014. Aktívna účasť: PhDr. Angela 
Almašiová, PhD., Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.  
 
5th International Interdisciplinary Scientific Conference: Society, Heath and 
Welfare. Riga, November 26 – 28, 2014. Interdisciplinárna konferencia zameraná na 
medzinárodnú sociálnu prácu v rôznych poliach vedeckého výskumu. Pozvaná 
prednáška: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
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Medzinárodná konferencia Social services - a pillar of European society, 4. 12. 2014, 
Wyzsza szkola Pedagogiczna, Lódź – spoluorganizácia doc. PhDr. Alena Novotná, 
PhD. 
 
6. medzinárodná vedecká konferencia Interdisciplinárna kooperácia 
v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Ružomberok, 4. decembra 
2014. 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. Irena 
Kamanová, PhD., PhDr. Lenka Štefáková, PhD.  
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3. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM 
VZDELÁVANÍ 

3. 1. Študijné programy, ktoré zabezpečujú pracovníci ÚSV a KSP 
 
Ústav sociálnych vied a Katedra sociálnej práce sú pracoviskami PF KU, ktorých 
pracovníci spoluzabezpečujú študijný program sociálna práca v študijnom odbore 
3.1.14 sociálna práca na všetkých troch stupňoch štúdia: bakalárskom, magisterskom 
aj doktorandskom. Prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. je garantkou študijného programu. 
Zároveň je aj garantkou habilitačných a inauguračných konaní v odbore sociálna 
práca. 

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. 

Od akademického roka 2014/2015 je realizovaný aj úplne nový študijný program 
poradenstvo a sociálna komunikácia v študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca (na 
magisterskom aj doktorandskom stupni štúdia). Prof. dr hab. Andrzej Gretkowski je 
garantom tohto študijného programu. PF KU je jedinou školou na Slovensku, kde je 
možné študovať tento študijný program. 

Okrem uvedených študijných programov sa realizuje aj študijný program sociálna 
práca vo verejnej správe a sociálne služby v magisterskom a doktorandskom stupni 
štúdia v študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca. Pracovníci Ústavu sociálnych vied 
a Katedry sociálnej práce sú vyučujúcimi v tomto študijnom programe, denní 
doktorandi vedú cvičenia a vybrané kapitoly. 

Ústav sociálnych vied je zároveň školiacim pracoviskom pre doktorandské štúdium 
sociálnej práce vo všetkých troch študijných programoch na PF KU. 

Študentom sociálnej práce na magisterskom stupni štúdia je ponúkaná možnosť 
zvoliť si špecializáciu manažment v sociálnej sfére v študijnom programe sociálna 
práca.  

Od akademického roka 2014/2015 je v ponuke nový študijný program poradenstvo 
a sociálna komunikácia v študijnom odbore sociálna práca, ktorý prešiel úspešne 
akreditačným konaním v roku 2013. Tento študijný program dopĺňa a rozširuje 
možnosti a odbornú profiláciu študentov sociálnej práce o ďalší magisterský študijný 
program študijného odboru sociálna práca; špecializuje ho do sféry komunikačnej 
a poradenskej. Je samostatným obsahovo uceleným celkom, pokračovaním 
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študijného programu sociálna práca v prvom stupni vysokoškolského vzdelania 
(Bc.). Absolventi tohto štúdia nachádzajú svoje pracovné uplatnenie ako sociálni 
pracovníci v rôznych oblastiach sociálnej, verejnej a komerčnej sféry so zameraním 
na teoretické poznanie a spoločenskú prax. Profilácia absolventa študijného 
programu je nadrezortná, uplatnenie si môže nájsť aj v oblasti vzdelávania, 
v súkromných organizáciách aj v neziskovom sektore. Je pripravený na výkon 
profesií kariérového poradcu, rodinného poradcu, môže realizovať krízové, rodinné, 
rozvojové, personálne, dlhové poradenstvo či poradenstvo pre osoby zdravotne 
a sociálne znevýhodnené a poradenstvo v procese resocializácie. Orientácia na oblasť 
komunikácie umožní absolventovi využiť poznatky v oblastiach ako komunikácia 
s obchodnými partnermi, vedenie a riadenie tímov, komunikácia s príslušníkmi 
iných kultúr, komunikácia s vonkajším prostredím štátneho a neštátneho subjektu, 
ale aj v oblasti vnútorných záležitosti organizácie nevýrobného aj výrobného 
zamerania. 

 

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.). 
Tomáš Cebecauer získal Cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci za 
študentskú vedeckú, umeleckú a odbornú činnosť. 
 
 
Komentované ocenenia študentov  
Cena dekana bola udelená týmto študentom KSP: 
Mikuláš Bumbera – za vynikajúce študijné výsledky 
Tomáš Cebecauer -  za úspešnú reprezentáciu fakulty 
Bc. Ivana Katreniaková – za kvalitnú diplomovú prácu 
Bc. Miloš Zvrškovec  -  za úspešnú reprezentáciu fakulty 
 
 
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 celoslovenskom 
kole Študentskej vedeckej, umeleckej a odbornej činnosti, ktoré sa konalo na PF UMB 
v Banskej Bystrici, dňa 30.04.2014, sa zúčastnili študenti: Tomáš Cebecauer – získal 
Cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci a Bc. Miloš Zvrškovec – získal 
2.miesto v magisterskej sekcii.   
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4. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 
 

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. 
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. 
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 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. 
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 



 

 17 

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. 
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, ako aj schopnosť realizovať 
aktivity projektu na plánovanie sociálnych služieb a koordinovať tieto činnosti. 

 
Ústav sociálnych vied PF KU neposkytuje ďalšie vzdelávanie. 
Doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. z Katedry sociálnej práce spracovala vzdelávací 
modul v rámci Univerzity tretieho veku KU (UTV) pod názvom Senior v spoločnosti; 
na vzdelávaní UTV prednáša aj Mgr. Daniel Markovič, PhD. predmety Dejiny 
sociálnej práce, Základy spoločenskej etiky a Komunikačné zručnosti. 
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5. INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ, UMELECKEJ A ĎALŠEJ TVORIVEJ 
ČINNOSTI  

 
5.1 Podané projekty v roku 2014 

 
Domáce výskumné projekty Ústavu sociálnych vied 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov 
projektu 

Hlavný riešiteľ 
Zhodnotenie a najdôležitejšie 
výsledky projektu za rok 2014 

Pridelené 
finančné 
prostried
ky na rok 

2014 v 
EUR 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánov
aná 

riešiteľ
ská 

kapacit
a 

v hod. 

APVV 
 

14-
NEWPRO

JECT-
4808 

Podmienky 
rodičovstva a 

striedavá 
výchova v 
slovenskej 
spoločnosti 

doc. PhDr. Alena 
Novotná, PhD. 

Riešitelia: 
prof. Žilová 

Mgr. Révayová  
Mgr.  Kuhejdová  
Mgr. Holíková  
Mgr. Krbaťová  
dr. Markovič 
Mgr. Zaťková 

Projekt bol podaný v roku 2014. - 

01.07.201
5 
- 

30.06.201
9 

- 

020KU 4/2014 

Diverzifikácia 
študijného 
programu 

sociálna práca 
pre rezort 
školstva 

Slovenskej 
republiky 

doc. PhDr. Markéta 
Rusnáková, PhD. 

Riešiteľka:  
dr. Szaboová 

Diverzifikácia študijného programu 
sociálna práca pre rezort školstva 

Slovenskej republiky 
- - 100 

APVV 14-0223 

Rola otca a 
matky v 

súčasnej rodine 
na Slovensku 

prof. PhDr. Anna 
Žilová, PhD. 

Riešitelia: 
Mgr. Révayová 
Mgr. Kuhejdová 
Mgr. Synáková 

Projekt bol podaný v roku 2014. - 

01.07.201
5 - 

 30.06.201
9 

- 

 
Domáce výskumné projekty Katedry sociálnej práce 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov 
projektu 

Hlavný riešiteľ 
Zhodnotenie 

a najdôležitejšie výsledky 
projektu za rok 2014 

Pridelené 
finančné 

prostriedky na 
rok 2014 v EUR 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

APVV 
 

14-
NEWPR
OJECT-
4808 

Podmienky 
rodičovstva a 
striedavá 
výchova v 
slovenskej 
spoločnosti 

Hlavný riešiteľ: 
Doc. PhDr. Alena 
Novotná, PhD. 
Členovia 
riešiteľského 
kolektívu: 
Prof., PhDr. Anna 
Žilová PhD. 
Mgr. Daniel 
Markovič, PhD. 

Výskum  podmienok 
striedavej výchovy na 
Slovensku.  

4000 
01.07.2015 
- 
30.06.2019 

- 
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KEGA 
020KU -
4/2014 

Diverzifikácia 
študijného 
programu 
sociálna 
práca pre 
rezort 
školstva SR 

Hlavný riešiteľ: 
doc. PhDr. Markéta 
Rusnáková, PhD., 
Člen riešiteľského 
kolektívu:  
PhDr. Mária 
Szaboová, PhD. 

Diverzifikácia študijného 
programu sociálna práca 
pre rezort školstva 
Slovenskej republiky 

nepodporený - 100 

Nadačný 
fond 
Slovenskej 
sporiteľne- 
Pontis 

2014 

 
Pozitíva 
a riziká 
striedavej 
osobnej 
starostlivosti 
o deti po 
rozvode na 
Slovensku.  

Hlavný riešiteľ: 
 prof. PhDr. Anna 
Žilová, PhD.  
Členovia 
riešiteľského 
kolektívu: 
doc. PhDr. Alena 
Novotná, PhD., a i. 

Analýza podmienok 
striedavej výchovy 
z pohľadu jej prínosu 
a potencionálnych rizík. 

- - - 

KEGA 
019KU-
4/2015 

E-learning 
manažmentu 
v sociálnej 
sfére 
 

Hlavný riešiteľ: 
PhDr. Ing. Emília 
Janigová, PhD. 
 
Člen riešiteľského 
kolektívu: Ing. 
Martina Špániková, 
PhD. 
 

Projekt je zameraný na 
vytvorenie e-learningového 
programu využiteľného pre 
dištančnú formu 
vzdelávania manažérskych 
predmetov aplikovaných 
na sociálnu sféru. Ide o 
predmety vyučované na 
2.a 3. stupni štúdia sociálnej 
práce na PF KU 

 2015-2017  

 
 
GAPF – Grantová agentúra Pedagogickej fakulty KU (Ústav sociálnych vied) 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 
a najdôležitejšie 

výsledky projektu za rok 
2014 

Doba trvania 
projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

GAPF 6/01/2014 
Tvorba a štatistické 

vyhodnotenie 
dotazníka 

PhDr. Angela 
Almašiová, PhD. 

Riešiteľka 
Mgr. Kohútová  

Publikácia bude 
slúžiť  študentom 
vo vyučovacom 

procese v 
rámci predmetov 
Metodológia 2, 
Metodológia 3, 

Seminár 
k diplomovej práci 

2014  

GAPF 1/17/2014 

Postoje 
a predsudky 
študentiek 

a študentov 
sociálnej práce voči 

menšinám v SR 

Ľubomír Pekarčík, 
prof. ThDr. PaedDr. 

PhDr., PhD. 
Riešiteľka: 

Mgr. Kohútová  

Zistiť a analyzovať 
postoje a predsudky 

študentiek 
a študentov sociálnej 
práce voči menšinám 

v SR a vytvoriť 
podklady pre koncept 

sebaskúsenostného 
výcviku zameraného 

na sebareflexiu. 

2014-2015  

GAPF - 
Staroba očami 
mladých ľudí. 

prof. PhDr. Anna 
Žilová, PhD. 

Riešitelia: 
doc. Novotná  

 Mgr. Kuhejdová 
Mgr. Révayová 

dr. Markovič  
Mgr. Zaťková  

 2014 - 
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Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 
a najdôležitejšie 

výsledky projektu za rok 
2014 

Doba trvania 
projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

GAPF  
3/02/2014 

3/02/2014 
Výskum minorít v 

sociálnej práci 

Mgr. Daniel 
Markovič, PhD. 

Riešitelia:  
prof. Žilová,  

doc. Novotná 
Mgr. Kuliačková  
Mgr. Kuhejdová 

Identifikované boli 
kľúčové oblasti 

výskumy, stanovené 
boli špecifiká cieľovej 

skupiny. 

                                     
2014-2015 

-  

GAPF  

Sociálna  opora 
a pomoc  novým 

študentom 
s aklimatizovaním 

sa s prostredím 
univerzity v rámci 
štúdia  v  odbore 
sociálna práca. 

 

Mgr. Mária 
Kuliačková 
Riešitelia: 

prof. Žilová 
doc. Alena 
Novotná, 
doc. Košč  

Mgr. Pekná 
Mgr. Révayová 
Mgr. Kuhejdová  

dr. Markovič,  
Mgr. Gardianová 
Mgr. Barabasová 
Mgr. Kuráňová 
Mgr. Pavlicová 

Mgr. Tomáš Kollár 

Efektívna adaptácia 
nových študentov 

s prostredím 
univerzity. Za 
prínos možno 

považovať,  
vytvorenie súboru 

aktivít, ktoré by 
umožnili 

študentom sociálnej 
práce lepšie 

adaptovanie sa na 
univerzitné 

prostredie počas ich 
štúdia.  

01.09. 2014 
– 

01.02.2015 
 

bez 
uvedenia 

 
 
Ostatné podané projekty (Ústav sociálnych vied) 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projekt

u 

Názov 
projektu 

Hlavný riešiteľ 
Zhodnotenie a najdôležitejšie 
výsledky projektu za rok 2014 

Pridelené 
finančné 

prostriedk
y na rok 

2014 v EUR 

Doba 
trvania 

projektu 

IUVENTA- 
Slovenský 

inštitút 
mládeže 

 

IU/KN
P/2014/

8172 
 

Dokážeme 
viac! 

Mgr. Lenka Kuhejdová 

Práve absencia vzťahových väzieb 
ma za následok narušenie 

sociálnych vzťahov. Absencia 
športu má za následok v živote 

stratu fyzickej kondície, oslabenie 
imunity a zdravia. Mladí ľudia sú 
vedení k individualite a zároveň 
vedú pohodlný spôsob života. 

Prostredníctvom projektu chceme 
dosiahnuť posilnenie obidvoch 

stránok. 

200 € 
August 

2014 

  

Pozitíva 
a riziká 

striedavej 
osobnej 

starostlivos
ti o deti po 
rozvode na 
Slovensku. 

prof. PhDr. Anna 
Žilová, PhD. 

Spoluriešiteľ: Mgr. 
Lenka Kuhejdová 

 2 980, 25 € 

01.07.201
4 
-

30.09.201
4 

 
 

5.2 Riešené projekty v roku 2014 
 



 

 21 

Zahraničné výskumné projekty (Ústav aj Katedra) 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov 
projektu 

Hlavný 
riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky 
projektu za rok 2014 

Pridelené 
finančné 

prostriedky 
na rok 2014 v 

EUR 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurencesc
hopnost, ČR 

CZ.1.07
/2.2.00/ 
29.0011 

Zkvalitnění a 
rozšíření 
možností 
studia na 
TUL pro 

studenty se 
SVP 

Technická 
univerzita 
v Liberci 

Monitoring podpory studentů se 
specifickými potřebami na slovenských 

vysokých školách (D. Markovič) 
- 

2012-
2014 

- 

Ministr. pracy 
i Polityki 

Społecznej w 
Polsce 

DPS-
VI-

51111-
1411-

17-MJ/1 

Domów 
Pomocy 

Społecznej 
(prac. názov) 

kolektív 
riešiteľov 

Prowadzenie w SWPW szkolenia 
specjalizacyjnego z zakresu Organizacji 
Pomocy Społecznej. Prowadzenie zajęć 

oraz wejście w skład komisji 
egzaminacyjnej (A. Gretkowski) 

- 2014 - 

European 
Economic 
Interest 

Grouping – 
Bruxelles 

EEIG-
01/SU/2

012 

Znalostný 
pracovník a 

etická 
dimenzia 

manažmentu 
na ceste k 
emočnej, 

sociálne zrelej 
spoločnosti 

European 
Economic 
Interest 

Grouping – 
Bruxelles 

EEIG-01/SU/2012 

Znalostný 
pracovník a 

etická 
dimenzia 

manažment
u na ceste k 

emočnej, 
sociálne 

zrelej 
spoločnosti 

Europe
an 

Econo
mic 

Interest 
Groupi

ng – 
Bruxell

es 

EEIG-
01/SU/20

12 

 
 

Domáce výskumné projekty (Ústav aj Katedra) 

Grantová 
agentúra 

Číslo  
Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky 
projektu za rok 2014 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

Fond 
Ladislava 
Pyrkera, 

n.f. 
 

FPL/1
5.11/1

3 

Výskum 
doktorando
v PF KU v 
študijnom 

odbore 
Sociálna 

práca 

Žilová, Anna, 
prof. PhDr., PhD. 

Zvýšenie počtu publikačných výstupov 
doktorandov 

2012-2014 - 

Centrum 
Vzdelávani
a MPSVR 

SR 

27130
33001

4 
27140
13012

9 

Národný 
projekt 

Centrum 
sociálneho 

dialógu 
Slovenskej 
republiky 

Expert A3 
Analýza 

odmeňovania: 
prof. PhDr. Anna 

Žilová, PhD. 

Analýza č. 3: „Dekonverzia v slovenskej 
spoločnosti- chudoba pracujúceho 
obyvateľstva“ z pohľadu odborov 

december 
2013 

- 

KEGA 

021K
U-

4/201
4 

Program 
rozvoja 

vzdelávani
a na 

základných 
a stredných 
školách v 

oblasti 
predmanžel

skej a 
manželskej 

Vedúci riešiteľ: 
doc. JUDr. Vlasta 
Kovalančíková, 

PhD., 
Spoluriešitelia: 

doc. PhDr. 
Markéta 

Rusnáková, PhD., 
Mgr. Mária 

Hubová, PhD., 
PhDr. Michaela 

Cieľom projektu bol rozvoj vzdelávania 
žiakov a študentov základných a 

stredných škôl v oblasti predmanželskej a 
manželsej prípravy 

021KU-
4/2014 
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prípravy Šavrnochová, 
PhD., prof. ICLic. 
Ján Duda, PhD., 

Mgr. Emil 
Maretta 

  

 

GAPF – grantová agentúra Pedagogickej fakulty (Ústav sociálnych vied) 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov projektu Hlavný riešiteľ 
Zhodnotenie 

a najdôležitejšie výsledky 
projektu za rok 2014 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita 

v hodinách 

GAPF 1/17/2014 

Postoje a predsudky 
študentiek 

a študentov sociálnej 
práce voči menšinám 

v SR 

Ľubomír 
Pekarčík, prof. 
ThDr. PaedDr. 

PhDr., PhD. 
Mgr. Kohútová – 

riešiteľka 

Zistiť a analyzovať postoje 
a predsudky študentiek 

a študentov sociálnej práce 
voči menšinám v SR 

a vytvoriť podklady pre 
koncept sebaskúsenostného 

výcviku zameraného na 
sebareflexiu. 

09/2014 - 
08/2015 

800 

GAPF 6/01/2014 
Tvorba a štatistické 

vyhodnotenie 
dotazníka 

Angela 
Almašiová, 
PhDr., PhD. 

Mgr. Kohútová – 
riešiteľka 

Publikácia bude slúžiť  
študentom vo vyučovacom 
procese v rámci predmetov 

Metodológia 2, 
Metodológia 3, Seminár 

k diplomovej práci 

2014 300 

GAPF 6B/48/2013 Teória sociálnej práce 
Anna Žilová, 

prof. PhDr., PhD. 

Prínos publikácie Úvod do 
teórie sociálnej práce 
spočíva v obohatení 

o rozšírenie poznatkov 
v oblasti sociálnej práce. 

Publikovanie teoretických 
poznatkov pre vedeckú, 

odbornú obec 
v zahraničnom 

i slovenskom jazyku. 

09/2013 - 
08/2014 

200  

GAPF 3/02/2014 
Výskum minorít v 

sociálnej práci 

Mgr. Daniel 
Markovič, PhD. 

Riešitelia:  
prof. Žilová  

doc. Novotná 
Mgr. Kuliačková 
Mgr. Kuhejdová 

Identifikované boli kľúčové 
oblasti výskumy, stanovené 

boli špecifiká cieľovej 
skupiny. 

09/2014 - 
08/2015 

220 

GAPF 3/02/2013 

Rezidenciálna 
starostlivosť o 

seniorov v Slovenskej 
republike 

Mgr. Monika 
Divišová, PhD. 

Tematická oblasť 
3.Vedecko-výskumná 

činnosť mladých vedeckých 
pracovníkov a 
doktorandov 

09/2013-
08/2014 

 

GAPF 6B/09/2013 
Matka a otec v 
súčasnej rodine 

Gretkowski 
Andrzej, Prof.,  

prof. Žilová 
(spoluautor) 

Prínos publikácie Matka 
a otec v súčasnej rodine 

spočíva v obohatení 
o rozšírenie poznatkov 
v oblasti sociálnej práce 

s rodinou. 

09/2013 - 
08/2014 

200  
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GAPF 6B/13/2013 

Reprodukčné 
a manželské 

správanie mladých 
ľudí (rozšírenie 

realizácie vedeckého 
výskumu v regióne 

Poľska) 

Mgr. Lenka 
Pekná 

 
Člen riešiteľského 

kolektívu: 
Prof. Žilová 

Prínos publikácie spočíva v 
rozšírení poznatkov v 
oblasti sociálnej práce, 

publikovanie teoretických 
poznatkov pre vedeckú, 

odbornú obec v 
slovenskom i zahraničnom 

jazyku, začlenenie 
jednotlivých kapitol do 
učebného procesu a pre 

prípravu sociálnych 
pracovníkov, ale aj iných 

študijných zameraní v 
rámci PF KU a iných 

univerzít na Slovensku a v 
zahraničí. 

09/2013 
- 

08/2014 
150  

 
GAPF 

- 

Sociálna  opora 
a pomoc  novým 

študentom 
s aklimatizovaním sa 

s prostredím 
univerzity v rámci 
štúdia  v  odbore 
sociálna práca. 

 

Mgr. Mária 
Kuliačková 
Riešitelia: 

prof. Žilová 
doc. Novotná 

doc. Košč 
Mgr. Pekná 

Mgr. Révayová 
Mgr. Kuhejdová 

 dr. Markovič 
Mgr. Gardianová 
Mgr. Barabasová 
Mgr. Kuráňová 
Mgr. Pavlicová 

Mgr. Kollár 

Efektívna adaptácia nových 
študentov s prostredím 

univerzity. Za prínos 
možno považovať,  

vytvorenie súboru aktivít, 
ktoré by umožnili 

študentom sociálnej práce 
lepšie adaptovanie sa na 
univerzitné prostredie 

počas ich štúdia. 
Zdôraznenie spolupráce 
pedagóg verzus študent 

a zároveň spolupráca 
a podpora študentov medzi 

sebou.  

01.09. 2014 
– 

01.02.2015 
 

bez uvedenia 

GAPF 3/04/2013 
Sociálne poradenstvo 

s dysfunkčnými 
rodinami 

Mgr. Zuzana 
Hrabovská 

- 2013-2014 - 

 

 

GAPF – grantová agentúra Pedagogickej fakulty (Katedra sociálnej práce) 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov projektu Hlavný riešiteľ 
Zhodnotenie a najdôležitejšie 

výsledky projektu za rok 
2014 

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. 

Sumarizácia údajov 
k publikácii 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 

Publikácia, ktorá bude vydaná 
bude obsahovať výsledky 
zrealizovaného výskumu, 
ktoré zistili súčasný stav 
v oblasti predstavy mladých 

09/2013 - 
08/2014 

200 
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Rusnáková, PhD. 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 
sociálnej práce k predmetu 
sociálna patológia. 

09/2013 - 
08/2014 

200 

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 

GAPF 3/04/2014 

Historická analýza 
poskytovania krízovej 
intervencie sociálnym 
pracovníkom 

PhDr. Soňa 
Šrobárová, PhD. 

Výskum je orientovaný na 
skúmanie: 
• historickej analýzy 
sociálneho pracovníka 
v krízovej intervencii 
• analýza práce 
a profesionálnych kompetencii 
sociálneho pracovníka 
v krízových intervenciách 
v historickom kontexte 
 

2014-2015 200 

GAPF 1/05/2014 

Nové výzvy pre 
sociálnych pracovníkov 
v súvislosti so situáciou 
dieťaťa v rodine bez otca 

PhDr.Vladimíra 
Hulínová,PhD. 

- Štúdium relevantnej 
literatúry 
- Identifikácia 
kľúčových problémov v živote 
jednorodičovských rodín. 
 

2014-2015 500 

GAPF 5/03/2014 
Mediácia v praxi 
sociálneho pracovníka 

PhDr.Vladimíra 
Hulínová,PhD. 

Prieskum agentúr 
poskytujúcich kurz mediácie 
Výber agentúry 

2014-2015 200 

GAPF 
5/13/2014 
 

Krízová intervencia pre 
sociálneho pracovníka 
 

Rusnáková 
Markéta, doc. 
PhDr., PhD. 
 

Účasť na akreditovanom, 
špecializovanom výcviku 
orientovaného na krízovú 
intervenciu 

2014-2015  
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GAPF 6/01/2014 
Tvorba a štatistické 
vyhodnotenie dotazníka 

Angela 
Almašiová 

Publikácia bude slúžiť  
študentom vo vyučovacom 
procese v rámci predmetov 
Metodológia 2, Metodológia 3, 
Seminár k diplomovej práci 

2014 300 

GAPF 
6/29/2014 
 

Sociálna patológia v 
zameraní na sociálno-
patologické javy v 
spoločnosti 
 

Šrobárová Soňa, 
PhDr., PhD. 
 

Cieľom projektu je pripraviť 
učebnicu pre študentov 
odboru sociálnej práce, 
publikáciu k predmetu 
sociálna patológia 2 
zahrňujúca sociálno- 
patologické javy v spoločnosti  

2014-2015 200  

GAPF 
6/26/2014 
 

Syndróm vyhorenia v 
sociálnej práci 
 

Rusnáková 
Markéta, doc. 
PhDr., PhD. 
 

Príprava a vydanie domácej 
monografie. 

  

GAPF 
6/07/2014 
 

Človek s telesným 
znevýhodnením - 
pomoc, podpora, 
sprevádzanie 
 

Kamanová Irena, 
doc. PhDr., PhD.  
 

Výstupom je monografia pre 
študentov odboru sociálna 
práca (v súčasnosti v tlači) 
 

2014-2015 50 

GAPF 6/29/2014 

Sociálna patológia 
v zameraní na sociálno-
patologické javy v 
spoločnosti 

PhDr. Soňa 
Šrobárová, PhD. 

Výstupom je knižná 
publikácia pre študentov 
sociálnej práce k predmetu 
sociálna patológia 
 

2014 
200 
 

 

Ostatné riešené projekty 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov 
projektu 

Hlavný riešiteľ 
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu 

za rok 2014 

Pridelené 
finančné 

prostriedk
y na rok 
2014 v 
EUR 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

IUVENTA- 
Slovenský 

inštitút 
mládeže 

 

IU/KNP
/2014/81

72 

Dokážeme 
viac! 

Mgr. Lenka 
Kuhejdová 

Práve absencia vzťahových väzieb ma za 
následok narušenie sociálnych vzťahov. 
Absencia športu má za následok v živote 

stratu fyzickej kondície, oslabenie imunity 
a zdravia. Mladí ľudia sú vedení 

k individualite a zároveň vedú pohodlný 
spôsob života. Prostredníctvom projektu 
chceme dosiahnuť posilnenie obidvoch 

stránok. 

    200  
August 

2014 
 

 

5.3 Zameranie výskumu a vývoja  

  
Na Ústave sociálnych vied sa výskumné aktivity v roku 2014 zaoberali:  

• reprodukčným a manželským správaním mladých ľudí, 
• rolou otca a matky v súčasnej rodine na Slovensku a v Poľsku, 
• striedavou starostlivosťou o dieťa, 
• obrazom rodiny z pohľadu mladej generácie na začiatku 21. storočia, 
• sociálnym poradenstvom, a to v týchto oblastiach: 

o metódy používané v sociálnom poradenstve pre nezamestnaných, 
o poskytovanie a dostupnosť sociálneho poradenstva rodinám, 
o sociálne poradenstvo s dysfunkčnými rodinami, 
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o dramatoterapia ako podporná metóda práce v sociálnom poradenstve. 
• signifikantnými faktormi sociálnej opory vysokoškolských študentov na 

Katolíckej univerzite v Ružomberku, 
• psychoonkologickou pomocou, 
• názormi chudobných rodičov na vzdelanie ich detí, 
• sociálnymi dopadmi ekonomickej krízy na občana SR, 
• pohľadom sociálnej práce na príslušníkov minorít, 
• súvislostiam kariérového poradenstva a sociálnej práce, 
• výskumami v oblasti chudoby, nezamestnanosti, hospicovej starostlivosti, 

násilím páchaným na starších a iným spoločensky nežiaducim sociálnym 
javom,  

• inováciou študijných programov v odbore sociálna práca. 
 
 Na Katedre sociálnej práce sa výskumné aktivity zaoberali:  

• aplikáciou teoretických konceptov v praxi sociálnej práce v SR 
• inováciou študijných programov v odbore sociálna práca 
• striedavou  starostlivosťou o maloleté deti po rozvode rodičov v praxi 
sociálnej práce 
• metodikou praxe sociálneho poradenstva v SR 
• vzdelávaním seniorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku 
• programom  rozvoja vzdelávania na základných a stredných školách v oblasti 
predmanželskej a manželskej prípravy 
• e-learning-u  manažmentu v sociálnej sfére 

 
Významné publikácie Ústavu sociálnych vied v roku 2014 (výber) 
AAA  Aureola Aktualna Przez Wieki : dzieje kultu św. Stanisława Kostki w diecezji 
płockiej w latach 1918-2006 / Janusz Cegłowski, Andrzej Gretkowski; Płock : 
Wydawnictwo Naukowe Novum, 2014. - 420 s. - ISBN 978-83-62709-63-2. 

ACA Senior w Społeczeństwie Rodzinie i Kościele : (pomoc dydaktyczna) / Andrzej 
Gretkowski, Tomasz Kruszewski [1. vyd.]. Płock : Wydawnictwo Naukowe Novum, 
2014. - 188 s. - ISBN 978-83-62709-76-2. 

AAB Prorodinné správanie mladých dospelých z detských domovov / Markéta 
Rusnáková, Mária Szabóová; [1. vyd.]. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo 
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. - 101 s. - ISBN 978-80-561-0126-1. 

ABD Kariérové poradenstvo ako pomoc jednotlivcom na trhu práce / Daniel 
Markovič. In : KOZOŇ, A. a kol. Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. Trenčín : 
SpoSoInte, 2014. s. 63 – 76. ISBN 978-80-89533-12-1. 

 
Významné aktivity Ústavu sociálnych vied (výber) 
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 
Členka vedeckej rady na PF KU v Ružomberku. 
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Predseda komisie štátnej skúšky pre magisterský študijný program Sociálne služby 
a poradenstvo, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína  
Filozofa v Nitre. 20.-21.05.2014. 
Člen komisie obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Sociálna práca, 
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta. 12.06.2014. 
Predseda skúšobnej komisie štátnych záverečných skúšok, Bc., Mgr., PhD. štúdia na 
PF KU v Ružomberku. Člen komisie pri posudzovaní rigoróznych, habilitačných 
prác.  
Predseda komisie pre prijímacie konanie v študijnom programe Sociálna práca. (Bc., 
Mgr., PhD.) 
Ďalšie aktivity sú uvedené v kapitole Medzinárodné aktivity Ústavu. 
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6. KVALIFIKAČNÝ RAST PRACOVNÍKOV  

 
prof. dr hab. Andrzej Gretkowski – spĺňa kvalifikačné požiadavky  
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. – spĺňa kvalifikačné požiadavky 
 
INAUGURAČNÉ KONANIE  
Príprava na inauguračné konanie: 
 
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. 
 
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, prípadne začiatok roka 
2015. 
 
JUDr. Juraj Čech, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania v 
študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2015. 
 
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania v 
študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2015. 
 
PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania 
v študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2016. 
 
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania v 
študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2016. 
 
PhDr. Lenka Štefáková, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania v 
študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2016. 
 
Mgr. Daniel Markovič, PhD. – predpokladané ukončenie habilitačného konania 
v študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2017. 
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DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM  
 
Mgr. Zuzana Hrabovská – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2015. Téma dizertačnej práce: Sociálne 
poradenstvo s disfunkčnou rodinou  
školiteľka: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.  
 
Mgr. Lenka Pekná – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku, plánované ukončenie v r. 2015. Téma dizertačnej práce : Názory 
chudobných rodičov na vzdelanie ich detí  
školiteľka: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.  
 
Mgr. Viera Kleinová - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku, ukončenie v r. 2016. Téma dizertačnej práce: Dramatoterapia ako 
podporná metóda práce v sociálnom poradenstve.  
školiteľka: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.  
 
Mgr. Katarína Kohútová – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku, ukončenie v r. 2016. Téma dizertačnej práce: Spirituálny aspekt 
sociálnej pomoci osamelým jedincom 
školiteľ: prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.  
 
Mgr. Lenka Kuhejdová – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku, ukončenie v r. 2016. Téma dizertačnej práce: Metódy používané 
v sociálnom poradenstve pre nezamestnaných 
školiteľka: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.  
 
Mgr. Mária Kuliačková – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku, ukončenie v r. 2016. téma dizertačnej práce: Signifikantné faktory 
sociálnej opory vysokoškolských študentov na Katolíckej univerzite v Ružomberku 
školiteľ: doc. ThDr. PhDr. Stanislav Košč, PhD.  
 
Mgr. Veronika Revayová – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku, ukončenie v r. 2016. Téma dizertačnej práce: Poskytovanie 
a dostupnosť sociálneho poradenstva rodinám 
školiteľka: doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.  
 
Mgr. Tomáš Šoltýs – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku, ukončenie v r. 2016. Téma dizertačnej práce: Sociálne dopady 
ekonomickej krízy na občana Slovenskej republiky 
školiteľka: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.  
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PaedDr. Helena Choborová – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku, ukončenie v r.2016 Téma dizertačnej práce: Realizácia profesijných 
ašpirácií absolventov sociálnej práce  
školiteľka: doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. 
 
Mgr. Bibiána Barabasová – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku, ukončenie v r. 2017. Téma: Koncept teórie vzťahovej väzby 
v sociálnej práci s rodinou  
školiteľka: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.  
 
Mgr. Vladimíra Gardianová – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku, ukončenie v r. 2017. Téma: Proces deinštitucionalizácie 
v podmienkach Slovenskej republiky 
školiteľka: doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.  
 
PhDr. Tomáš Habánik – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku, ukončenie v r. 2017. Téma dizertačnej práce: Stratégie prežitia 
bezdomovcov v Trenčianskom kraji 
školiteľ: prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. 
 
Mgr. Barbora Holíková – 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. Tomáš Kollár – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku, ukončenie v r. 2017. Téma dizertačnej práce: Proces integrácie ľudí so 
zrakovým postihnutím na trhu práve v kontexte sociálnej práce  
školiteľ: doc. ThDr. PhDr. Stanislav Košč, PhD. 
 
Mgr. Martina Krbaťová – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku, ukončenie v r. 2017. Téma dizertačnej práce: Koncepcia súčasného 
sociálneho poradenstva na Slovensku 
školiteľka: doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.  
 
Mgr. Anna Kuráňová – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku, ukončenie v r. 2017. Téma dizertačnej práce: Školská sociálna práca 
v prostredí vysokých škôl na Slovensku  
školiteľka: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.  
 
Mgr. Ivana Pavlicová – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku, ukončenie v r. 2017. Téma dizertačnej práce: Biodromálna príprava 
človeka na vlastnú starobu  
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školiteľka: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. 
 
Mgr. Kristína Pekarová – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku, ukončenie v r. 2017. Téma dizertačnej práce: Teoretické prístupy 
sociálnej práce v procese individuálneho plánovania 
školiteľka: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.  
 
Mgr. Zuzana Pekarová – 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.  
 
Mgr. Katarína Synáková – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku, ukončenie v r. 2017. Téma dizertačnej práce: Sociálna integrácia 
adolescentov s mentálnym postihnutím  
školiteľka: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 
 
PHILOSOPHIAE DOCTOR (absolventky ÚSV; štúdium ukončené v roku 2014) 
 
Mgr. Monika Divišová, PhD. - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku. Téma dizertačnej práce: Rezidencionálna starostlivosť o občanov 
vyššieho veku v Slovenskej republike školiteľ: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. 
 
PhDr. Mária Szabóová, PhD. – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU 
v Ružomberku. Téma dizertačnej práce: Obraz rodiny z pohľadu mladej generácie na       
začiatku 21. storočia školiteľ: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
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7. MOBILITY 

 
Učiteľská a doktorandská mobilita do zahraničia 
 

Pracovisko 
PF KU 

Meno a 
priezvisko 

Povaha mobility Trvanie mobility Destinácia mobility 

Ústav 
sociálnych vied 

Mgr. Daniel 
Markovič, PhD 

LPP – Erasmus – 
výučba 

LS 
2013-2014 

12.03.-18.03.2014 

Riga Stradins University, Faculty of 
rehabilitation, Riga, Lotyšsko 

Ústav 
sociálnych vied 

Prof. PhDr. Anna 
Žilová, PhD. 

LPP – Erasmus – 
výučba 

LS 
2013-2014 

24. 03.-28. 04. 2014 

Krakowska Akademia im Frycza 
Modrzewskiego 

 
Ústav 

sociálnych vied 
Mgr. Veronika 

Révayová 
LPP – Erasmus  -       

stáž 
2013-2014 

LS 
03.02.-02.05.2014 

Centrum pro rodinu a sociální péčí, 
Brno, Česká republika 

Ústav 
sociálnych vied 

Mgr. Lenka Pekná LPP – Erasmus       stáž 2013-2014 
LS 

03.02.-02.05.2014 

Centrum pro rodinu a sociální péčí, 
Brno, Česká republika 

Ústav 
sociálnych vied 

Mgr. Tomáš Šoltýs LPP – Erasmus       stáž 2013-2014 
LS 

03.02.-02.05.2014 

Centrum pro rodinu a sociální péčí, 
Brno, Česká republika 

Ústav 
sociálnych vied 

Mgr. Viera 
Kleinová 

LPP – Erasmus+        
Mobilita za účelom 

štúdia 

ZS,                    
2014-2015 

Univerzita Palackého v Olomouci, 
Česká republika 

 
Katedra 

sociálnej práce 
PhDr. Angela 

Almašiová, PhD. 
LLP – Erasmus- výučba LS 

2013-2014 
21. -25. 04. 2014 

Akademia im. Jana Dlugosza w 
Czestochowie, Poľsko 

Katedra 
sociálnej práce 

Ing. Zuzana 
Gejdošová, PhD. 

LLP – Erasmus- výučba LS 
2013-2014 

21.-25. 04. 2014 

Akademia im. Jana Dlugosza w 
Czestochowie, Poľsko 

Katedra 
sociálnej práce 

Doc. PhDr. Irena 
Kamanová, PhD. 

LLP – Erasmus- výučba LS 
2013-2014 

05. - 10. 05. 2014 

Uniwersytet Kardynala Stefana 
Wyszyńskiego, Warszawa 

Katedra 
sociálnej práce 

Doc. PhDr. 
Stanislav Košč, 

PhD. 

LLP – Erasmus- 
mobilita za účelom 

stáže 

LS 
2013-2014 

06.-10. 04. 2014 

Universitá Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano 

Katedra 
sociálnej práce 

Doc. PhDr. Alena 
Novotná, PhD. 

LLP – Erasmus- výučba LS 
2013-2014 

07.-11. 04. 2014 

Riga Stradinš University, Latvia 

Katedra 
sociálnej práce 

Doc. PhDr. 
Markéta 

Rusnáková, PhD. 

LLP – Erasmus- výučba LS 
2013-2014 

12. – 16. 05. 2014 

Univerzita Hradec Králové, Ústav 
sociální práce 

Katedra 
sociálnej práce 

Doc. PhDr. 
Markéta 

Rusnáková, PhD. 

Letná škola sociálnej 
práce- medzinárodný 

projekt 

ZS 
2014-2015 

06.-11. 10. 2014 

Univerzita Hradec Králové, Ústav 
sociální práce 

Katedra 
sociálnej práce 

Doc. PhDr. 
Markéta 

Rusnáková, PhD. 

LLP – Erasmus+- 
výučba 

ZS 
2014-2015 

23. – 29. 11. 2014 

Riga Stradinš University, 
Department of Welfare and social 

work, Latvia 

 
 
Učitelia prichádzajúci zo zahraničia 

 
Meno Program Termín Pracovisko Typ 

Olszewska Barbara LLP/Erasmus 12. -16. 05. 
2014 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi výučba 
 

Lubina Ewa Prednáškový 
pobyt 

05.11. 2014 Uniwersytet Kardynala Stefana 
Wyszyńskiego, Warszawa 

prednáška 

Podkowińska Monika LLP/Erasmus 17.- 20. 06. 
2014 

Warsaw Universty of Life Sciences-
SGGW 

výučba 

Dorková Zlatica LLP/Erasmus 03.-  07. 03. 
2014 

Tomas Bata University in Zlin, Faculty 
of Humanities 

výučba 
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Robin Sykes Prednáškový 
pobyt 

18.- 20. 11. 
2014 

Komunita Archa, Agenaise, Francúzsko prednáška 

 

 
Odchádzajúci študenti KSP na mobilitu 

 

Priezvisko a meno 
Roč. 
13/14 

Dĺžka mobility Destinácia 

Bombeková Tatiana 3. Bc. 16.09.2013-27.02.2014 Ostravská univerzita v Ostravě, PF 

Cabanová Nikola 3. Bc. 30.09.2013-11.02.2014 
Uniwersytet Kardinala S. Wyszynskiego, 
Waršava 

Kapičáková Renáta 3. Bc. 
23.09.2013-11.02.2014 

Uniwersytet Kardinala S. Wyszynskiego, 
Waršava 

Polohová Martina 3. Bc. 16.09.2013-31.01.2014 Univerzita Palackého v Olomouci 

Strápková Marta 3. Bc. 16.09.2013-07.02.2014 Ostravská univerzita v Ostravě, PF 

Šelleng Michal 3. Bc. 16.09.2013-31.01.2014 Univerzita Palackého v Olomouci 

Mitrengová Veronika 1. PhD 03.02.2014-02.05.2014 stáž: Centrum pro rodinu a sociální péčí, Česko 

Pekná Lenka 1. PhD 03.02.2014-02.05.2014 stáž: Centrum pro rodinu a sociální péčí, Česko 

Šoltýs Tomáš 1. PhD 03.02.2014-02.05.2014 stáž: Centrum pro rodinu a sociální péčí, Česko 
 
 

Prichádzajúci zahraniční študenti na KSP 
 

Priezvisko a meno 
Roč. 
13/14 

Dĺžka mobility Vysielajúca inštitúcia 

Andrzej Kruk 3. Bc. 9.09.2013-9.02.2014 Swietokrzyska Szkola Wyzsza w Kielcach 

Anita Strojwas 3. Bc. 9.09.2013-9.02.2014 Swietokrzyska Szkola Wyzsza w Kielcach 

Alicja Zuber 3. Bc. 9.09.2013-9.02.2014 Swietokrzyska Szkola Wyzsza w Kielcach 
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8.  PODPORNÉ ČINNOSTI  

 
Prof. dr hab. Andrzej Gretkowski je členom tímu pre posudzovanie a priznávanie 
štipendií pracovníkom WSP vo Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym v Płocku. Ďalej 
je členom tímu pre etiku vo Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym v Płocku. Je 
predsedom Etickej komisie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  v Płocku. 
 
Mgr. Daniel Markovič, PhD., je od roku 2014 spolupracovníkom Spoločnosti 
priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Pre mladých dospelých a deti 
školského veku poskytuje kariérové poradenstvo a kariérovú výchovu v ucelených 
moduloch. V roku 2014 realizoval skupinové poradenstvo pre tri skupiny, každá 
skupina absolvovala štyri stretnutia. 
 
16. septembra 2014 sa na Ústave sociálnych vied prvýkrát uskutočnila podporná 
služba s názvom ,,Byť jeden pre druhého“. Podpornej služby sa zúčastnili interní 
doktorandi Ústavu sociálnych vied: Mgr. Lenka Kuhejdová,  Mgr. Mária Kuliačková, 
Mgr. Tomáš Šoltýs, Mgr. Vladimíra Gardianová, Mgr. Anna Kúraňová, Mgr. Tomáš 
Kollár, Mgr. Bibiána Barabasová, Mgr. Ivana Pavlicová. Objektom boli študenti 1. 
ročníka bakalárskeho stupňa, sociálna práca, denná forma štúdia. Cieľom bolo 
poskytnutie sociálnej opory a zároveň sprevádzanie študentov, oboznámenie 
s kľúčovými priestormi univerzity a informačným systémom Abakus. 
 
PhDr. Mária Szabóová PhD., je manažérkou regionálnej pobočky spoločnosti Úsmev 
ako dar v Ružomberku, ktorá sa od začiatku svojho vzniku, od roku 1982, snaží 
postupne napĺňať svoje hlavné motto „… aby každé dieťa malo rodinu“. 
 
Mgr. Mária Kuliačková a Mgr. Veronika Revayová spolupracovali na Detskej 
univerzite KU, ktorá bola orientovaná na tému „Rodina – môj poklad“.  
 
Mgr. Lenka Kuhejdová sa zúčastnila dobrovoľníckej práce v rámci projektu  „Šanca 
mladým“. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 11. novembra 2014 na Mestskom úrade 
v Dolnom Kubíne. Mesto, v zastúpení primátora ponúklo možnosť ukázať svoje 
schopnosti v dobrovoľníckej práci v rôznych oblastiach a s možnosťou ďalšej 
spolupráce.  Ide o pilotný projekt, ktorým chce mesto priblížiť mladým ľuďom 
fungovanie samosprávy, ako aj ponúknuť priestor pre spoluprácu a možnosť zapojiť 
sa do niektorých jeho aktivít.  
 
Mgr. Barbora Holíková je dobrovoľníčkou internetovej poradne, kde poskytuje svoje 
služby poradcu.  
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doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.: Členka redakčnej rady odborného časopisu 
„Revue sociálnych služieb“. Členka Správnej rady AVSP Asociácia vzdelávateľov 
v sociálnej práci na Slovensku. Členka organizačného výboru na celodennom 
seminári s PhDr. Jiřinou Prekopovou „Problémy a riešenia pri výchove novej 
generácie“, Ružomberok 27.3.2014. Členka vedeckého výboru Medzinárodnej 
vedeckej E-konferencie „Intervencia, terapia a resocializácia v systéme sociálnej 
pomoci“ Ružomberok, 2-4.4.2014. Členka vedeckého výboru na 6. medzinárodnej 
vedeckej konferencii „Interdisciplinárna kooperácia ošetrovateľstve, pôrodnej 
asistencii a sociálnej práci“, Ružomberok 4.12.2014. Prednášanie na domácich 
univerzitách „Vnímanie rodiny z pohľadu mladých dospelých na začiatku 21. 
Storočia. „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“ Konferencia bola realizovaná pod 
záštitou predsedu NR SR Mgr. Pavla Pašku a ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny JUDr. Jána Richtera. Trnava, FZaSP TU. 11.–12. november 2014. 
 
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA: Vedecký garant v XI. Celoslovenskej 
konferencii sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou 
účasťou v Ružomberku, PF KU 27. – 28.08.2014. Koordinátorka prvého a štvrtého 
bloku prednášok XI. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v zariadeniach 
sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou v Ružomberku, PF KU 27. – 28.08.2014. 
Vedecký garant 6. ročníka medzinárodnej konferencie: „Interdisciplinárna 
kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“. Ružomberok 
4.12.2014. Členka organizačného výboru 6. Medzinárodnej vedeckej konferencie 
„Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej 
práci“. Ružomberok, 4.12.2014. Odborný garant komunitného plánovania sociálnych 
služieb v meste Ružomberok. Členka AVSP Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci 
na Slovensku. Členka ASSP Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov. Aktívne 
sa podieľala na účasti KSP na aktivitách realizovaných Potravinovou Bankou 
Slovenska (zbierka pre rodiny v HN, humanitárna pomoc). Predsedníčka tretieho 
bloku prednášok 6. ročníka medzinárodnej konferencie: „Interdisciplinárna 
kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“. Ružomberok 
4.12.2014. 
 
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.: Členka redakčnej rady časopisu Charity. 
Philanthropy and social work. ed. Wierzbieniec, W. Jarosław: Państwowa Wyzsza 
Szkola Techniczno Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ISSN 
2353-4605 2014. Členka vedeckej rady časopisu Charity. Philanthropy and social 
work. „Dobroczynność, filantropia i praca socjalna" – Państwowa Wyzsza Szkola 
Techniczno Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ed. 
Wierzbieniec, 2014, ISSN 2353-4605. Prednáškové aktivity na Wyzszej Szkole 
Pedagogicznej, Lódž. Spoluorganizátorka medzinárodnej konferencie Social services 
- a pillar of European society, 4. 12. 2014, Wyzsza szkola Pedagogiczna, Lódź. 
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doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.: Členom „Ústredie slovenskej kresťanskej 
inteligencie, so sídlom v Bratislave. Člen Rady konferencie biskupov Slovenska pre 
vedu, vzdelávanie a kultúru. Spoluorganizátor verejnej zbierky Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska „Biela pastelka“. 
 
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.: Členka AVSP Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci 
na Slovensku. Členka ASSP Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov. Členka 
vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej E-konferencie „Intervencia, terapia 
a resocializácia v systéme sociálnej pomoci“ v Ružomberku 2-4.4.2014. 
Dobrovoľníčka v spoločnosti Úsmev ako dar v Ružomberku. Členka organizačného 
výboru Medzinárodnej vedeckej E-konferencie „Intervencia, terapia a resocializácia 
v systéme sociálnej pomoci“ v Ružomberku 2-4.4.2014. 
 
PhDr. Lenka Štefáková, PhD. Členka AVSP Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci 
na Slovensku. Členka vedeckého výboru XI. celoslovenskej konferencie sestier 
pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou „Dekubity 
a ich vplyv na kvalitu života PSS, špecifiká starostlivosti v špecializovanom ZSS“ 
Ružomberok, 27.-28. 06. 2014. Členka vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej E-
konferencie „Intervencia, terapia a resocializácia v systéme sociálnej pomoci“ 
Ružomberok, 2-4.4.2014. Členka organizačného výboru XI. celoslovenskej 
konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou 
účasťou „Dekubity a ich vplyv na kvalitu života PSS, špecifiká starostlivosti 
v špecializovanom ZSS“ Ružomberok, 27.-28. 06. 2014. Koordinátorka tretieho bloku 
prednášok XI. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v zariadeniach 
sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou v Ružomberku, PF KU 27. – 28.08.2014. 
Členka organizačného výboru Medzinárodnej vedeckej E-konferencie „Intervencia, 
terapia a resocializácia v systéme sociálnej pomoci“ Ružomberok, 2-4.4.2014. Členka 
organizačného výboru 6. Medzinárodnej vedeckej konferencie „Interdisciplinárna 
kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“ Ružomberok, 
4.12.2014. Predsedníčka druhého bloku prednášok 6. ročníka medzinárodnej 
konferencie: „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii 
a sociálnej práci“. Ružomberok 4.12.2014. 
 
PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD.: Členka Komunitného plánu mesta Ružomberok 
ako členka pracovnej skupiny „Občania v prechodnej kríze“. Členka Anjelského 
programu. Dobrovoľníčka v spoločnosti Úsmev ako dar v Ružomberku. Členka 
AVSP Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku. Je členkou 
organizačného výboru Medzinárodnej vedeckej E-Konferencie „Intervencia, terapia 
a resocializácia v systéme sociálnej pomoci“ v Ružomberku 2-4.4.2014. Členka 
vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej E-konferencie „Intervencia, terapia a 
resocializácia v systéme sociálnej pomoci“. Ružomberok, 2-4.4.2014. 
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Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.: Členka AVSP Asociácia vzdelávateľov v sociálnej 
práci na Slovensku. Členka vedeckého výboru 6. ročníka medzinárodnej konferencie 
„Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej 
práci“ 4.12.2014 v Ružomberku. 
 
PhDr. Angela Almašiová, PhD.: Členka AVSP Asociácia vzdelávateľov v sociálnej 
práci na Slovensku. Členka vedeckého výboru 6. ročníka medzinárodnej konferencie 
„Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej 
práci“ 4.12.2014 v Ružomberku“. 
 
Študenti sociálnej práce a odborní asistenti na KSP PF KU v Ružomberku sú 
aktívnymi dobrovoľníkmi v Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev 
ako dar v Anjelskom programe. Anjelský program (AP) je dlhodobý rozvojový 
dobrovoľnícky program zameraný predovšetkým na prácu s deťmi a mládežou v 
detských domovoch a náhradných rodinách, ale tiež s deťmi z biologických rodín, 
ktoré sa ocitli v kríze. Anjeli navštevujú detské domovy, organizujú pre deti voľno 
časové aktivity, tábory a víkendové pobyty mimo domova. Cieľom programu je, aby 
si deti v detských domovoch vytvorili pozitívne vzťahy a priateľstvá s rovesníkmi 
žijúcimi mimo domova. Anjeli pomáhajú deťom rozvíjať ich osobnostné 
predpoklady, snažia sa vzbudiť u nich záujem o umenie, kultúru a šport. Súčasťou 
programu sú aj víkendové pobyty a tábory mimo zariadenia, ktoré majú menší 
rodinný charakter. Takéto podujatia slúžia na prehĺbenie vzťahov medzi deťmi a 
dobrovoľníkmi, ale aj medzi deťmi samotnými. Náš Anjel nenahrádza rodičov, ale v 
živote dieťaťa zohráva podpornú rolu. Je jeho veľkým kamarátom, dôverníkom, 
oporou, radcom. Pomáha mu v ťažkých chvíľach, pri dôležitých rozhodnutiach, no 
teší sa s ním pri radostných udalostiach. Nie každý náš dobrovoľník je automaticky i 
Anjel. Na to aby sa stal Anjelom musí preukázať svoju ochotu dlhodobo pracovať s 
deťmi v domoch a zúčastňovať sa Anjelskej akadémie (2 roky). Anjel sa stáva pre 
naše deti v domoch priateľom, kamarátom. 
 
Anjel:    zúčastňuje sa anjelskej akadémie 
Dobrovoľník: zatiaľ nenastúpil na anjelskú akadémiu 
Vyškolený anjel: má ukončenú anjelskú akadémiu 
 
1. Lukáš Čulý    od 9/2012 pozícia: vyškolený anjel 
2. Bc. Boris Pták   od 9/2012 pozícia: manažér AP, vyškolený anjel 
3. Bc. Veronika Martinková od 9/2012 pozícia: asistent manažéra AP,    

vyšk.anjel 
4. Bc. Veronika Baculíková od 9/2012 pozícia: vyškolený anjel 
5. Bc. Mária Pavlovská  od 9/2012 pozícia: vyškolený anjel 
6. Bc. Michaela Hanková  od 9/2012 pozícia: anjel 
7. Bc. Alena Sokolová  od 10/2014 pozícia: dobrovoľník 
8. Bc. Zuzana Balúnová  od 9/2012 pozícia: vyškolený anjel 
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9. Bc. Natália Drdáková  od 9/2012 pozícia: vyškolený anjel 
10. Bc. Marika Pavlíková  od 10/2014 pozícia: dobrovoľník 
11. PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. od 2013 pozícia: dobrovoľník 
12. PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. od 10/2014 pozícia: dobrovoľník 
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9. ROZVOJ ÚSTAVU SOCIÁLNYCH VIED A KATEDRY SOCIÁLNEJ PRÁCE 

 
Rozvojové projekty financované zo zdrojov EÚ  
 
Pracovníci Ústavu sociálnych vied a Katedry sociálnej práce sa okrem výskumných 
a vzdelávacích projektov zapájali v roku 2014 aj do rozvojových projektov. 
Nadobudnuté vedomosti a zručnosti prispievajú k neustálemu zvyšovaniu kvality 
výučby, štúdia, výskumu aj študijného programu. Riešenie nasledujúcich projektov 
je prínosné pre ústav, katedru, ale aj celú fakultu. 
 
Názov projektu 0048 Vzdelávanie seniorov na Katolíckej univerzite 

v Ružomberku a jej pracoviskách 
Podporujúca 
inštitúcia 

ASFEU 

Názov programu 
/Identifikačné číslo 

OP Vzdelávanie  
ITMS 26120130048 

Trvanie 2013-2014 
Hlavný riešiteľ doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. 
Spoluriešitelia Kolektív riešiteľov 

Za ÚSV: ŽILOVÁ, Anna, prof. PhDr., PhD.;  
Za ÚSV:  MARKOVIČ, Daniel, Mgr., PhD. 

Riešiteľská fakulta Pedagogická fakulta 
Anotácia / Cieľ 
projektu 

Aktivizácia seniorov prostredníctvom ďalšieho rozširovania 
vedomostí a zručností a získanie a rozvoj kompetencií 
potrebných pre úspešné uplatnenie sa účastníkov 
vzdelávania v nadväznosti na potreby rozvoja trhu práce. 
Budovanie seniorského inkubátora na PF KU. 

 
 
Názov projektu Budovanie dobrej praxe v oblasti systému vnútorného 

zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte Katolíckej 
univerzity v Ružomberku 

Podporujúca 
inštitúcia 

ASFEU 

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. 
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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. (ÚSV) 
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. 

 
 
Názov projektu Development and maintenance of a multidisciplinary 

scientific and research team for contemporary family 
studies at the University of Hradec Kralove  

Podporujúca 
inštitúcia 

Univerzita Hradec Králové 

Spoluriešitelia za 
sociálnu prácu 

Zahraničná expertka a vedecká pracovníčka: doc. PhDr. 
Markéta Rusnáková, PhD. 

Riešiteľská fakulta Pedagogická fakulta 
Anotácia / Cieľ 
projektu 

Cieľom projektu je celkový rozvoj a podpora 
multidisciplinárneho vedecko-výskumného týmu pre 
štúdium súčasnej rodiny, ktorý momentálne prebieha na 
Univerzite Hradec Králové . 

 
 
Najväčšou zmenou oproti minulému roku 2013 je zvýšenie počtu doktorandských 
študijných programov, v ktorých je realizované štúdium na Ústave sociálnych vied - 
z jedného študijného programu (sociálna práca) na tri doktorandské študijné 
programy: sociálna práca, poradenstvo a sociálna komunikácia a sociálna práca vo 
verejnej správe a sociálne služby. V nových študijných programoch boli do prvého 
ročníka prijatí prví doktorandi. 
Najvýznamnejšou rozvojovou aktivitou v roku 2014 bola komplexná akreditácia, na 
ktorej sa podieľali aj pracovníci Ústavu sociálnych vied a Katedry sociálnej práce. 
Spolupracovali na akreditačných spisoch všetkých troch študijných programov 
v študijnom odbore sociálna práca na všetkých troch stupňoch štúdia. Na Ústave 
sociálnych vied bude v prípade úspešnej komplexnej akreditácie realizované okrem 
doktorandského štúdia sociálnej práce, poradenstva a sociálnej komunikácie 
a sociálnej práce vo verejnej správe a sociálnych službách aj magisterské štúdium 
poradenstva a sociálnej komunikácie. Na Katedre sociálnej práce bakalárske 
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a magisterské štúdium sociálnej práce a sociálnej práce vo verejnej správe a sociálne 
skužby. 
 
Absolvovanie vzdelávacích aktivít 
Pracovníci a doktorandi Ústavu sociálnych vied a Katedry sociálnej práce 
prehlbovali v roku 2014 svoju kvalifikáciu na viacerých vzdelávacích podujatiach. 
 
Mgr. Daniel Markovič, PhD. 
Národný ústav celoživotného vzdelávania – Lektor vzdelávania dospelých/lektor 
ďalšieho vzdelávania, akreditovaný vzdelávací program. Predmetová skladba: 
Andragogické kompetencie, 50 hodín, Didaktické kompetencie, 50 hodín, 
Osobnostné, sociálne a reflexívne kompetencie, 50 hodín – 13. 12. 2014 

Národný ústav celoživotného vzdelávania – Manažér ďalšieho vzdelávania, 
akreditovaný vzdelávací program. Predmetová skladba: osobitosti vzdelávania 
dospelých – 50 hodín, Vzdelávanie v organizácií – 50 hodín – 12. 09. 2014 

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), koordinátor Národného kontaktného 
bodu Európskej migračnej siete v SR – Nútená migrácia – príčiny a možné riešenia, 
vzdelávací seminár 19. – 21. augusta 2014 

Národný ústav celoživotného vzdelávania – Tútor v poradenskom procese pre 
dospelých v oblasti ďalšieho vzdelávania, akreditovaný vzdelávací program. 
Predmetová skladba: Poradenstvo pre dospelých 60 hodín, Koučing v poradenskom 
centre pre dospelých – 36 hodín, Podporné nástroje v poradenskom centre pre 
dospelých – 24 hodín – 08. 04. 2014 

Stockholms Universitet - In service training in career counselling and career 
development. Distance course – 2013-2014 

 
Mgr. Viera Kleinová 
Katedra psychologie FF UPOL - Význam muzikoterapie pre neurorehabilitáciu 
osôb po poškodení mozgu - prednáška, interaktívny seminár zameraný na výsledky 
výskumu pri skúmaní vplyvu pôsobenia muzikoterapie na vnímanie kvality života u 
osôb po poškodení mozgu ako súčasť neurorehabilitačného procesu. Prednášajúci: 
Mgr. Markéta Gerlichová, Ph.D. -  31. 10. 2014 

Katedra psychologie FF UPOL - Úvod do psychoterapie zameranej na emócie- 
interaktívny seminár, prednáška zameraná na analýzu psychoterapeutického 
rozhovoru  pri práci s klientom. Prednášajúci: Dr. Ladislav Timulak, PhD.- 21.11.2014  

Katedra psychologie FF UPOL - Vplyv pôvodnej rodiny na výchovu - seminár 
zameraný na pozitívnu výchovu a jej aplikáciu do života rodiny. Prednášajúci: Mgr. 
Gabriela Vybíralová - 04.12.2014 

Katedra psychologie FF UPOL -  Arteterapia ako odraz nevedomia - interaktívny 
seminár zameraný na oboznámenie s možnosťami, výhodami a spôsobom ako 
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arteterapiu použiť bezpečne a bez slov prostredníctvom symbolov v procese 
kreatívnej tvorby. Prednášajúci: Mgr. Jana Merhautová - 16.12.2014 

Katedra psychologie FF UPOL -  Dramaterapeutická práca s rôzne vylúčenými 
skupinami ľudí “spoločne” - praktický nácvik divadelného útvaru o práci s ľuďmi 
bez domova,  telesne postihnutými, ľuďmi s psychiatrickou diagnózou, ale aj s 
divadelníkmi, sociálnymi pracovníkmi či inými ľuďmi v pomáhajúcich profesiách. 
Prednášajúci:  MgA. Patrik Krebs - 17. 12 -19. 12. 2014   

PF UPOL - Zvyšovanie kompetencií v rámci prípravy pedagogických pracovníkov 
na UPOL. Témy: Najčastejšie používané slohové postupy a útvary v hovorovej reči. 
Dialóg ako dôležitý prostriedok pri komunikácii. Rozvoj komunikačných zručností  
v rámci vyučovania – 13. 11. – 20. 11. 2014 

PF UPOL - Detská kresba a rozvoj tvorivosti v podmienkach predškolského  
vzdelávania - 12.11. 2014. 

 
Mgr. Lenka Kuhejdová  
Absolvovanie vzdelávania s názvom: Outdoor aktivity a ich využitie v práci 
s mládežou. Následne prevzatie osvedčenia o získanej odbornej spôsobilosti 
s celoštátnou platnosťou. Išlo o 2-fázové školenie s medzifázou určenou pre 
tréningovú prax  (22 hodín- úvodné trojdňové školenie, 10 hodín- overenie témy 
v praxi - realizácia malého projektu , 8 hodín- záverečné jednodňové školenie). Ako 
súčasť vzdelávania zrealizovanie aj malého projektu, pri ktorom sa preukázali 
nadobudnuté kompetencie. Záverečná skúška vzdelávania pozostávala z obhajoby 
projektu pred školiteľmi.(16.05.2014 - 22.08.2014). 
 
Mgr. Tomáš Šoltýs 
Institut efektivního rodičovství při CRSP - účastník supervízneho seminára lektorov 
programu: "Efektivní výchova krok za krokem. Sourozenci ve vztazích." Program: 
Zásady efektívnej výchovy s dôrazom na súrodenecké vzťahy, nácvik efektívnej 
výchovy., 12.3.2014, Brno 
 
Mgr. Bibiána Barabasová 
Úsmev ako dar. Výcvikový program PRIDE - pomoc deťom pri náhradnej rodinnej 
starostlivosti. 
 
PhDr. Tomáš Habánik 
Oxford School Slovakia v Trenčíne - získanie certifikátu o absolvovaní kurzu 
v anglickom  jazyku - 19.12.2014 
 
Mgr. Barbora Holíková 
Psychologická a sociálna pomoc v krízových situáciách prostredníctvom internetu, 
akreditovaný vzdelávací program. Predmetová skladba: Dištančné online 
poradenstvo a špecifiká internetovej komunikácie, Sociálno-patologické javy 
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a možnosti ich prevencie a intervencie, Základy krízovej intervencie, Proces 
pomáhania v náročných životných situáciách, Rozvíjanie kompetencií a zručností 
pomáhajúceho pracovníka, Osobnosť pomáhajúceho pracovníka, sebarozvoj, 
sebapoznanie a sebarealizácia, Význam supervízie a psychohygieny pomáhajúceho 
pracovníka, Sieť odbornej pomoci, multiodborový dialóg, legislatívne a etické 
aspekty v dištančnom poradenstve - Bratislava, 25. 6. – 25. 9. 2014. 
 
Mgr. Tomáš Kollár 
VaV Academy - Názov kurzu: Inštruktor sociálnej rehabilitácie. Dátum: 11.4.2014 
Miesto: Hlavná 50, 080 01 Prešov 
 
Pokiaľ ide o Katedru sociálnej práce, orientácia interných a externých vyučujúcich 
a doktorandov na čiastkové predmety vyžadované pre výučbu študijného programu 
Poradenstvo a sociálna komunikácia prispieva k väčšiemu pedagogickému 
potenciálu pedagógov fakulty a väčšiemu rozsahu poznatkov a zručností 
ponúkaných pre študentov PF KU.  
 
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. – absolvuje dlhodobý Výcvik v psychodynamickej 
psychoterapii prostredníctvom Slovenského inštitútu psychodynamickej 
psychoterapie, 2. rok. Absolvovanie 4-ročného výcviku umožňuje skvalitniť výučbu 
a ponúkané vedomosti a zručnosti pre študentov všetkých troch študijných 
programov v študijnom odbore sociálna práca. Ďalej je predpokladom ďalšieho 
rozvoja vedného odboru sociálna práca vo vzťahu k metódam, vymedzeniu voči 
iným vedným odborom a profesiám a realizácii sociálnej práce v praxi.  
 
Dňa 27.3.2014 bol na PF KU v Ružomberku realizovaný celodenný seminári s PhDr. 
Jiřinou Prekopovou s názvom „Problémy a riešenia pri výchove novej generácie“, 
ktorého sa zúčastnili: Doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., PhDr. Vladimíra 
Hulínová, PhD.,  PhDr. Lenka Štefáková, PhD., PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. 
 
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. sa zúčastnila medzinárodného odborného 
seminára „Supervize odborné praxe na vysokých školách supervize jako nástroj 
zkvalitňování odborných praxí.“ Seminár bol organizovaný Univerzitou Hradec 
Králové, Ústav sociální práce, dňa 9.10.2014. 
 
PhDr. Lenka Štefáková, PhD. získala osvedčenie o absolvovaní akreditovaného 
vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania - Tútor v poradenskom procese pre 
dospelých v oblasti ďalšieho vzdelávania (120 hodín), s odborným obsahom v 
predmetovej skladbe Poradenstvo pre dospelých - 60 hodín, Koučing v poradenskom 
centre pre dospelých - 36 hodín, Podporné nástroje v poradenskom centre pre 
dospelých - 24 hodín. Organizácia: Národný ústav celoživotného vzdelávania. 
Ukončenie – v Bratislave, dňa 29.03.2014. 
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doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA, PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. a PhDr. 
Lenka Štefáková, PhD. získali osvedčenie o absolvovaní akreditovaného 
vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania - Manažér ďalšieho vzdelávania (100 
hodín), s odborným obsahom v predmetovej skladbe Osobitosti vzdelávania 
dospelých – 50 hodín, Vzdelávanie v organizácii – 50 hodín. Organizácia: Národný 
ústav celoživotného vzdelávania. Ukončenie – v Bratislave, dňa 11.10.2014. 
 
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA, PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. a PhDr. 
Lenka Štefáková, PhD. získali osvedčenie o absolvovaní akreditovaného 
vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania - Lektor ďalšieho vzdelávania (150 
hodín), s odborným obsahom v predmetovej skladbe Andragogické kompetencie – 
50 hodín, Didaktické kompetencie – 50 hodín, Osobnostné, sociálne a reflexívne 
kompetencie – 50 hodín. Organizácia: Národný ústav celoživotného vzdelávania. 
Ukončenie – v Bratislave, dňa 13.12.2014. 
 
PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. a PhDr. Lenka Štefáková, PhD. získali osvedčenie o 
absolvovaní akreditovaného výcvikového programu – PRIDE. Rozsah 27 hodín. 
Témy stretnutí: oboznámenie sa s programom PRIDE, práca člena profesionálneho 
tímu, napĺňanie vývinových potrieb: pripútanie, napĺňanie vývinových potrieb: 
strata, posilňovanie rodinných vzťahov, napĺňanie vývinových potrieb: disciplína, 
pokračovanie rodinných vzťahov, plánovanie zmeny. Organizácia: SPDDD Úsmev 
ako dar, o.z., pobočka Ružomberok. Ukončenie – Ružomberok, dňa 26.11.2014. 
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10. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY  

 
Ústav sociálnych vied bol v roku 2014 zapojený do nasledujúcich medzinárodných 
aktivít:  
 
Prof. PhDr. Anna Žilová, PhD., realizovala pozvanú prednášku na Państwowa 
Wysza Szkola Zawodowa w Plocku, počas dní 6. a 7. februára 2014. Prezentovaný 
príspevok sa orientoval na súčasný stav a perspektívy sociálnej práce na Slovensku.  
Prof. PhDr. Anna Žilová, PhD., je členkou v nasledujúcich vedeckých a redakčných 
radách časopisov: 

• Medzinárodný časopis pre vedu a prax sociálnej práce Sociální práce/Sociálna 
práca - Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci v Českej republike  

• Family Pedagogy Quartely - University of Social Sciences, Poľsko 
• Humanizacja pracy - Szkola wyzsa im. Pawla Wlodkowica w Plocku 
• Humanum – International Social and Humanist Studies 
• Zeszyty Naukowe Skoly Wyszej Przymierza Rodzin. Zeszyty Naukowe SWRP 

- seria pedagogiczna 
• DOBROCZYNOŚĆ, FILANTROPIA I PRACA SOCJALNA - PWSTE w 

Jaroslawiu 
• Pedagogika katolicka – KUL Stalowa Wola 

Prof. PhDr. Anna Žilová, PhD., je zároveň členkou vo vedeckých radách 
nasledujúcich inštitúcií: 

• Uniwersytet pedagogiczny im Komisiji Edukacji Narodowej w Krakowie, 
Wydzial Pedagogiczny 

• Wysza Szkola Edukacji Zdrowotnej i Nauk Spolecznych w Lodzi 
Okrem toho má prof. PhDr. Anna Žilová, PhD., platné členstvo vo vedeckej rade 
Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej 1 na Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN 
v Krakove.  
 
Prof. dr hab Andrzej Gretkowski bol v roku 2014 zapojený do medzinárodného 
projektu „Digitally an Culturally Cool” realizovaného v rámci programu ERASMUS. 
 
Mgr. Daniel Markovič, PhD., realizoval pozvanú prednášku na Technickej 
univerzite v Liberci  počas dní 25. a 26. septembra 2014. Témou prednášky bol 
monitoring podpory študentov so špecifickými potrebami na slovenských vysokých 
školách. 
Mgr. Daniel Markovič, PhD., bol v roku 2014 členom medzinárodného vedeckého 
výboru a recenzentom na nasledujúcich konferenciách: 

• EIIC 2014 - 3rd Electronic International Interdisciplinary Conference 2014 (1. – 
5. September 2014). Organizátori: Thomson Ltd, Goce Delchev University, 
Stip, Macedonia a Business Academy Smilevski, Institite of Management, 
Macedonia. 
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• HASSACC 2014 - Human And Social Sciences at the Common Conference. 17-
21. November, 2014. Organizátori: THOMSON Ltd.., Trnava University in 
Trnava, Slovakia, University St. Kliment Ohridiski in Bitola, Macedonia, 
Faculty of Management in Tourism and Commerce Timisoara FYROM, 
University Christian „Dimitrie Cantemir” Romania 

• ARSA 2014 - The 3rd Virtual International Conference on Advanced Research 
in Scientific Areas Slovakia. 1. – 5. decembra 2014. Organizátor: Thomson 
Slovakia. 

• QUAESTI 2014 - The 2nd Virtual Multidisciplinary Conference. 15. – 19. 
december 2014. Organizátori: Thompson Slovakia, Europejskie centrum 
nowych technologii i innowacji financovych. Wyższa Szkoła Zarządzania i 
Bankowości w Krakowie 

Na konferencii HASSACC 2014 bol Mgr. Daniel Markovič, PhD. zároveň aj section 
chairman – board member (voľne preložené ako predseda sekcie) v sekcii Sociálne 
vedy. Za to, že túto činnosť poňal nadštandardne, získal aj certifikát o ocenení. 
Mgr. Daniel Markovič, PhD. je členom redakčnej rady medzinárodného vedeckého 
časopisu Journal of Education, Psychology and Social Sciences. ISSN 1339-1488. 
 
Katedra sociálnej práce bola v roku 2014 zapojená do nasledujúcich medzinárodných 
aktivít:  
 
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.  
• Prednáškové aktivity na zahraničných univerzitách - 10.-11. október 2014, 

International Scientific Conference: „Social work in the context of human rights“, 
University of Hradec Králové, Institute of Social Work. 

• Moderovanie sekcie konferencie - 27. 11. 2014 - Latvia, Riga – moderovanie 
sekcie: Family and children wellbeing. 5th International Interdisciplinary 
Scientific Conference „Society. Health. Welfare“ 2nd Conference of Speech 
Therapists. 

• Prednášky na konferenciách - 27. 11. 2014 – prednáška na konferencii: Reseach of 
values young adults from children´s homes in Slovakia. Latvia, Riga, 
Rehabilitation Faculty of Riga Stradins University – 20. 5th International 
Interdisciplinary Scientific Conference „Society. Health. Welfare“ 2nd 
Conference of Speech Therapists.  

 
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.  
• Členka vedeckej rady časopisu  Charity, Philanthropy and social 

work. „Dobroczynność, filantropia i praca socjalna" – Państwowa Wyzsza Szkola 
Techniczno  Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ed. 
Wierzbieniec,  2014, ISSN 2353-4605 

• doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. - pozvaná prednáška 6-7.02. 2014 - Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Instytut Nauk Humanistycznych 
i Społecznych - Ústav humanitných a spoločenských vied, príspevok: 
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„Konceptuálne podejście do poradnictwa w pracy społecznej“. – pozvaná dňa 
20.11.2013 

• Prednáškové aktivity na Wyzszej Szkole Pedagogicznej, Lódž, 
 
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.  
• Prednášková činnosť na Pedagogickej fakulte Akadémie "Ignatianum" 

v Krakove. 
 
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.  
• Člen vedeckého výboru a recenzent 3rd conference of ARSA, International 

Scientific Conference Committee ARSA 2014, 1.- 5.12.2014, Advanced Research in 
Scientific Areas 

• Člen vedeckého výboru a recenzent Reviewers Committees QUAESTI 2014 15-
19.12.2014 

• Člen recenznej komisie, Reviewers Committee, HASSACC, 17-21.11.2014, 2nd 
HASSACC 2014 - Virtual Conference Human And Social Sciences at the 
Common Conference 
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11. SUMÁR 

 
Ústav sociálnych vied, ktorý vznikol v roku 2005, rozvíjal aj v roku 2014 svoju 
činnosť. Pracovníci Ústavu sociálnych vied a Katedry sociálnej práce 
spoluzabezpečujú študijný program sociálna práca v študijnom odbore 3.1.14 
sociálna práca na všetkých troch stupňoch štúdia: bakalárskom, magisterskom aj 
doktorandskom. Prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. je garantkou študijného programu. 
Zároveň je aj garantkou habilitačných a inauguračných konaní v odbore sociálna 
práca. Od akademického roka 2014/2015 je realizovaný aj úplne nový študijný 
program poradenstvo a sociálna komunikácia v študijnom odbore 3.1.14 sociálna 
práca na magisterskom stupni štúdia. Prof. dr hab. Andrzej Gretkowski je garantom 
tohto študijného programu. KU je jedinou vysokou školou na Slovensku, kde je 
možné študovať tento študijný program. Okrem uvedených študijných programov sa 
realizuje na Katedre sociálnej práce aj študijný program sociálna práca vo verejnej 
správe a sociálne služby v magisterskom stupni štúdia v študijnom odbore 3.1.14 
sociálna práca.  
Najväčšou zmenou oproti minulému roku 2013 je zvýšenie počtu doktorandských 
študijných programov, v ktorých je realizované štúdium na Ústave sociálnych vied - 
z jedného študijného programu (sociálna práca) na tri doktorandské študijné 
programy: sociálna práca, poradenstvo a sociálna komunikácia a sociálna práca vo 
verejnej správe a sociálne služby. V nových študijných programoch boli do prvého 
ročníka prijatí prví doktorandi. Ústav sociálnych vied je teda školiacim pracoviskom 
pre doktorandské štúdium sociálnej práce vo všetkých troch študijných programoch 
na PF KU. 
Najvýznamnejšou rozvojovou aktivitou v roku 2014 bola komplexná akreditácia, na 
ktorej sa podieľali aj pracovníci Ústavu sociálnych vied a Katedry sociálnej práce. 
Spolupracovali na akreditačných spisoch všetkých troch študijných programov 
v študijnom odbore sociálna práca na všetkých troch stupňoch štúdia.  
V roku 2014 boli pracovníci Ústavu sociálnych vied spoluorganizátormi šiestich 
podujatí. Boli zapojení do dvoch zahraničných projektov, dvoch domácich 
rozvojových projektov zo zdrojov EÚ a dvoch domácich výskumných projektov. 
Riešili 9 inštitucionálnych projektov GAPF. Zúčastnili sa na šiestich mobilitách. 
V roku 2015 plánuje Ústav sociálnych vied zvýšiť účasť svojich členov na 
zahraničných mobilitách a taktiež sa bude snažiť zvýšiť úspešnosť riešených 
projektoch a grantov. 
Rok 2014 bol ďalším úspešným rokom Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Katedra sociálnej práce zorganizovala štyri 
významné podujatia: XI. celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich 
v zariadeniach sociálnych služieb, 6. medzinárodnú vedeckú konferenciu pod 
názvom Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii 
a sociálnej práci, vedeckú e-konferenciu Intervencia, terapia a resocializácia 
v systéme sociálnej pomoci a seminár pre študentov PF KU zaujímajúcich sa 
o dobrovoľnícku činnosť v komunite Archa za účasti predstaviteľov komunity 
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L´Arche en Agenaise. Pracovníci a pracovníčky Katedry sociálnej práce sa zúčastnili 
na 15 domácich a zahraničných vedeckých a odborných podujatiach v Poľsku, Česku 
a Lotyšsku. Katedra sociálnej práce podala v roku 2014 osem projektov v rámci 
výziev KEGA, VEGA, APVV a pod. Pracovníci Katedry sociálnej práce sa okrem 
výskumných a vzdelávacích projektov zapájali v roku 2014 aj do riešenia dvoch 
rozvojových projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie. 
Na celoslovenskom kole Študentskej vedeckej, umeleckej a odbornej činnosti sa v 
akademickom roku 2013/2014 zúčastnili aj Tomáš Cebecauer, ktorý získal Cenu 
Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci a Bc. Miloš Zvrškovec, ktorý získal 2. 
miesto v magisterskej sekcii. Katedra sociálnej práce a jej jednotliví pracovníci sa 
podieľali v roku 2014 na tvorbe piatich vzdelávacích programov celoživotného 
vzdelávania a kurzov Univerzity tretieho veku. Pracovníci v roku 2014 uskutočnili 8 
mobilitných pobytov v zahraničí. V budúcom roku 2015 je predpoklad, že traja 
pracovníci katedry ukončia habilitačné a jeden inauguračné konanie. 
 


