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Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update:

I. Základné údaje / Basic information
I.1 Priezvisko / Surname

Šuľová

I.2 Meno / Name

Michaela

I.3 Tituly / Degrees

PhDr., PhD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth

1987
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace

Hlavná 89, 041 21 Košice

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace
I.7 Pracovné zaradenie / Position

docent

I.8 E-mailová adresa / E-mail address

michaela.sulova@ku.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24805

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff
I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
/ Name of the study field in which a person works at the university

sociálna práca

0000-0002-6289-6936

I.11 ORCID iD 3

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast /
Higher education and further qualification growth
II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie /
Name of the university or institution

II.b Rok / Year

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta

2009

Učiteľstvo akademických
predmetov / Učiteľstvo
predmetov biológia a
chémia

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta

2011

Sociálna práca / Sociálna
práca

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta

2015

Sociálna práca /
Charitatívna a misijná
práca

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého
stupňa / First degree of higher education

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa / Second degree of higher
education
II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho
stupňa / Third degree of higher education

II.c Odbor a program /
Study field and programme

II.4 Titul docent / Associate professor
II.5 Titul profesor / Professor
II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.)

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position

III.b Inštitúcia / Institution

III.c Časové vymedzenie /
Duration

docent na Katedre spoločenských vied, v odbore 33.
Sociálna práca so špecializáciou na sociálnu prácu

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach

1.2.2022-súčasnosť

odborný asistent na Katedre spoločenských vied, v
odbore 33. Sociálna práca so špecializáciou na sociálnu
prácu a sociálnu prácu v zdravotníctve

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach

1.9.2015-31.1.2022

sociálny pracovník

Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“

2012

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills

IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /
Activity description, course name, other

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

IV.c Rok / Year

Základy koučovacích techník pre pracovníkov v
pomáhajúcich profesiách

Fokus, Praha

2019

Základy nízkoprahových služieb a streetworku

Diecézna charita-vzdelávacie stredisko, Brno

2019

Motivačné intervencie

Fokus, Praha

2019

Základy koučovacích techník pre pracovníkov v
pomáhajúcich profesiách

Fokus, Praha

2019

Projektový manažment v práci s mládežou – modul II.

Iuventa

2019

Projektový manažment v práci s mládežou – modul I.

Iuventa

2019

Rozvoj soft skills v práci s mládežou

Iuventa

2019

Letná škola štatistických metód

SCC partner, Brno

2018

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

VaV

2018

Počutie hlasov – Hearing Voices Movement

Fokus, Praha

2018

Práca s paranoiou a uchopením paranoidných myšlienok Fokus, Praha

2018

Vyber si svoj psychoterapeutický výcvik

Fokus, Praha

2017

Recovery – doprevádzanie, posilňovanie a opora pri
Fokus, Praha
hľadaní dobrého života navzdory duševnému ochoreniu

2017

Duševné ochorenie u deti – ako ho rozoznať a pomôcť

Fokus, Praha

2017

Problematika úzkosti a úzkostných porúch

Fokus, Praha

2016

Spôsoby zvládania obťažných situácií pri spolupráci s
klientom

Fokus, Praha

2016

Komunikácia s človekom s depresiou

Fokus, Praha

2016

Zvládanie agresivity

Fokus, Praha

2016

Problematika sebapoškodzovania

Fokus, Praha

2016

Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby –
Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd
Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby –
procedurálne, personálne, prevádzkové

Tatra akadémia

2015

Tatra akadémia

2015

Psychiatrické minimum

Fokus, Praha

2014

Systemický rozhovor

ISZ

2014

Manažment dobrovoľníkov

Platforma dobrovoľníckych centier

2014

Kľúčový pracovník klienta v sociálnych službách

Tatra akadémia

2014

Rozvoj životných zručností kooperácie a kompetície v
práci s mládežou zo sociálne znevýhodneného
prostredia
Prvá pomoc

Iuventa

2013

Červený kríž

2013

Individuálny rozvojový plán

Tatra akadémia

2012

Program PRIDE

Úsmev ako dar

2011

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile courses
taught in the current academic year according to study programmes
V.1.a Názov profilového predmetu /
Name of the profile course

V.1.b Študijný program /
Study programme

V.1.c Stupeň /
Degree

V.1.d Študijný odbor / Field of
study

Úvod do metód sociálnej práce

Sociálna práca

I.

sociálna práca/Social Work

Sociálne služby

Sociálna práca

I.

sociálna práca/Social Work

Odborná prax 4

Sociálna práca

I.

sociálna práca/Social Work

Sociálna práca v treťom sektore a sociálny projekt

Sociálna práca

I.

sociálna práca/Social Work

Metódy, techniky a prístupy v sociálnej práci

Sociálna práca

II.

sociálna práca/Social Work

Sociálna práca s jednotlivcom, skupinou a komunitou

Sociálna práca

II.

sociálna práca/Social Work

Rezidenciálna sociálna práca

Charitatívna a misijná práca

III.

sociálna práca/Social Work

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom
akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in
the current academic year 4
V.2.b Stupeň /
Degree

V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

V.2.c Študijný odbor / Field of
study

Sociálna práca

I.

sociálna práca/Social Work

Sociálna práca

II.

sociálna práca/Social Work

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the
responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year
V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania /
Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený /
Study field to which it is assigned

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses
V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)
/ Bachelor's (first degree)

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác
/ Number of currently supervised theses
V.4.2 Počet obhájených prác
/ Number of defended theses

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)
/ Diploma (second degree)

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)
/ Dissertation (third degree)

4

4

0

11

20

0

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes
V.5.a Názov profilového predmetu
/ Name of the profile course

V.5.b Študijný program
/ Study programme

V.5.c Stupeň
/ Degree

V.5.d Študijný odbor
/ Field of study

Probačná a mediačná služba

Sociálna práca

I.

sociálna práca/Social Work

Biológia dieťaťa a dorastu

Učiteľstvo náboženskej výchovy

I.

učiteľstvo a pedagogické
vedy/Teacher Training and
Education Science

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs
VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations
VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.b Za posledných šesť rokov
/ Over the last six years

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs

79

55

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus /
Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases

0

0

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the
research/artictic/other outputs

61

53

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej
činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases

0

0

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures
at the international, national level

8

7

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5
1.

ŠUĽOVÁ, M. Management of Volunteers in Non-Profit Organizations in Slovakia. Łódź: Uczelnia Nauk Społecznych, 2020. 111 s. ISBN 978-83-64838-32-3.

2.

ŠUĽOVÁ, M. Komunitné centrum ako nástroj na podporu rómskej kultúry. Rómske komunitné centrum Zbudské Dlhé - okres Humenné. Ružomberok: Verbum,
2014. 74 s. ISBN 978-80-561-0196-4.

3.

ŠUĽOVÁ, M. Utrpenie z pohľadu dobrovoľníkov. In Utrpenie bolí, ale má zmysel, Košice: Maják Nádeje, 2017. 162 s. ISBN 978-80-89937-07-3, s. 79-103.

4.

ŠUĽOVÁ, M. Vybrané prístupy a metódy sociálnej práce s ľuďmi s duševnými poruchami. In Sociálna práca s osobami s duševnými poruchami. Ružomberok:
Verbum, 2019. 159 s. ISBN 978-80-561-0684-6, s. 55-65.

5.

ŠUĽOVÁ, M. Pomoc ľuďom s duševnými poruchami. In: Kríza - Čo s ňou? Príbehy, ktoré píše život a riešia odborníci. Košice: Equilibria, 2020. 218 s. ISBN 978-808143-266-8, s. 41-66.

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 6
1.

ŠUĽOVÁ, M. Management of Volunteers in Non-Profit Organizations in Slovakia. Łódź: Uczelnia Nauk Społecznych, 2020. 111 s. ISBN 978-83-64838-32-3.

2.

ŠUĽOVÁ, M. Utrpenie z pohľadu dobrovoľníkov. In Utrpenie bolí, ale má zmysel, Košice: Maják Nádeje, 2017. 162 s. ISBN 978-80-89937-07-3, s. 79-103.

3.

ŠUĽOVÁ, M. Vybrané prístupy a metódy sociálnej práce s ľuďmi s duševnými poruchami. In Sociálna práca s osobami s duševnými poruchami. Ružomberok:
Verbum, 2019. 159 s. ISBN 978-80-561-0684-6, s. 55-65.

4.

ŠUĽOVÁ, M. Pomoc ľuďom s duševnými poruchami. In: Kríza - Čo s ňou? Príbehy, ktoré píše život a riešia odborníci. Košice: Equilibria, 2020. 218 s. ISBN 978-808143-266-8, s. 41-66.

5.

ŠUĽOVÁ, M. Metódy a techniky sociálnej práce. Ružomberok: Verbum, 2018. 124 s. ISBN 978-80-561-0564-1.

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs 7
1.

Management of Volunteers in Non-Profit Organizations in Slovakia: Kondrela, P., Mc Namara, A. On the activities of contemporary theologians of
the Spiš Theological school in the Spiš Chapter – Spišské Podhradie. In: Review of theology social sciences and sacred art. Dublin: International
Scientific Board of Catholic Researchers and Teachers in Ireland, 2021. Nr. 1, ISSN 2811-5465 (s. 205).

2.

Komunitné centrum ako nástroj na podporu rómskej kultúry. Rómske komunitné centrum Zbudské Dlhé - okres Humenné: Nová, M. Ženy a migrace a
transnacionální mateřství. In. Človek na periférii spoločnosti - nádej v beznádeji. Košice: Maják nádeje, 2020, s. 29.

3.

Vybrané prístupy a metódy sociálnej práce s ľuďmi s duševnými poruchami: Vachnová, A. Health Care for the Homeless - Model of Integrated Health and Social
Care for Homeless People. In: Theology and social sciences from interdisciplinary perspective. Krakow: Wydawnictwo Avalon, 2020. ISBN 978-83-7730-421-1, s.
185-230.

4.

Program ProFamily – sanačný program pre rodiny: Chovancová, K. Intervention and competences of social workers in the process
of regulating parental rights and obligations concerning a minor child, In: Acta MEDSOC, 2017, vol. 8.

5.

Centrum sociálnych služieb "Lipový dom", In Milosrdenstvo voči trpiacim: Nová, M. Metody sociální práce se seniory. In Gerontologie pro sociální práci. Praha:
Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4383-0 (print), ISBN 978-80-246-4395-3 (online pdf).

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting
(leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8
1.

KEGA 026KU-4/2017: „Sociálna práca s osobami s duševnými poruchami – Výskum v sociálnych službách ako základňa pre vytvorenie inovatívnych učebných a
digitálnych materiálov pre študijný odbor sociálna práca“ – vedúci projektu
https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/11077

2.

Tvorba studijního materiálu z předmětu: Problémy menšinových skupin I, II. (Institucionální plán Univerzity Karlovy pro roky 2019-2020), Univerzita Karlova,
Husitská teologická fakulta (vedúci projektu: PhDr. Monika Nová, PhD.)

3.

Hľadanie zmyslu života v pastoračnej službe (Die Suche nach Lebenssinn in pastoraler Seelsorge), Zahraničný projekt GTF PU č. 2017-0107 (vedúci projektu: doc.
ThDr. Michal Hospodár, PhD.)

4.
5.

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9 /
Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other
VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

VII.b Názov inštitúcie, grémia /
Name of the institution, board

VII.c Časové vymedzenia
pôsobenia / Duration

členstvo

Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci

2018-súčasnoť

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v
VIII.a Názov inštitúcie
/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie
/ Address of the institution

VIII.c Obdobie trvania
pôsobenia/pobytu
(uviesť dátum odkedy
dokedy trval pobyt) /
Duration (indicate the
duration of stay)

VIII.d Mobilitná schéma,
pracovný kontrakt, iné (popísať)
/ Mobility scheme,
employment contract, other
(describe)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyňe v Ústí nad Labem, Ústí
nad Labem

Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem

11.11.2019-13.11.2019

Erasmus

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Zlín

Štefánikova 5670, 760 01 Zlín

27.11.2018-29.11.2018

Erasmus

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10

IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou /
If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

vedenie a realizácia činností Inštitútu aplikovanej etiky prof. A. Spesza TF KU

