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I. Základné informácie o Katedre sociálnej práce 

  

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce,  

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok  

Tel. +421 44 432 6842, e-mail: alena.zatkova@ku.sk 

 

Vedúca katedry: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA. 

Zástupca vedúcej katedry: PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 

Koordinátor ECTS: PhDr. Angela Almašiová, PhD. 

Sekretariát katedry: Mgr. Alena Zaťková 

 

Štruktúra funkčných miest: 

 

profesor: 

prof. dr. hab. Andrzej Gretkowski  

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.  

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

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.  

 

docent: 

doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.  

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA 

doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. 

doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. 

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 

 

odborný asistent:  

PhDr. Angela Almašiová, PhD. 

JUDr. Juraj Čech, PhD. 

Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. 

Mgr. Katarína Kohútová, PhD.  

PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. 

Mgr. Daniel Markovič, PhD.  

Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD. 

PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. 

PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 

 

Doktorandi v dennej forme štúdia k 31.10.2018 

Mgr. Barbora Antolová 

Mgr. Filip Bambúch 

Mgr. Lenka Chlebanová 

Mgr. Romana Longauerová 

Mgr. Nikola Lukáčová 
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Mgr. Veronika Ladňáková 

Mgr. Michaela Janáková 

Mgr. Katarína Sisiková 

PaedDr. Tomáš Hvostik 

Mgr. Štefan Halaj 

Ing. Zuzana Cabanová Holdošová 

JUDr. PhDr. Miroslav Gejdoš 

Mgr. Katarína Kobelová 

Mgr. Katarína Özger 

Mgr. Boris Pták 

Mgr. Zuzana Hrabovská 

JUDr. Ing. Tomáš Caban 

Mgr. Janeta Teluchová 

Mgr. Beáta Valentínyová 

 

Doktorandi v externej forme štúdia k 31.10.2018: 

Ing. Silvia Hovancová 

Mgr. Małgorzata Lewandowska 

Mgr. Aleksandra Marcinkowska 

PhDr. Jana Tvarožková 

PhDr. Jana Gerecová 

Mgr. Leszek Aftyka 

Mgr. Ladislav Chlpík 

JUDr. Martin Kováčik 

JUDr. Silvia Kováčiková 

PaedDr. Silvia Lavríková 

Mgr. Lýdia Mirgová 

PaedDr. Marie Borová 

PhDr. Michal Lavrík 

Ing. Beáta Ľubová 

Mgr. Remigiusz Ratajczak 

Mgr. Stanisław Bukalski 

PhDr. Ing. Jan Hrnčíř 

Mgr. Agata Jałowiecka-Frania 

Mgr. Renata Gawrońska 

Mgr. Jarosław Jędrzejczak 

Mgr. Marian Laskowski 

Mgr. Rafał Szklarek 

PhDr. Jana Tholtová 

Mgr. Barbara Poradzisz 

Mgr. Ing. Robert Szota 

JUDr. Elena Hrbčová 

Mgr. Mariusz Wojasiński 
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Mgr. Paweł Boligłowa 

PhDr. Ivan Gosiorovský, MBA 

Mgr. Renata Spyrka-Chlipała 

Mgr. Iwona Teresa  Włodarczyk 

PaedDr. Anna Havková 

Ing. Zuzana Kubačková 

PaedDr. Alena Leščáková 
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II. Prehľad najdôležitejších udalostí Katedry za uplynulý rok  

 

Najvýznamnejšie podujatia organizované katedrou 

 

Fakultné kolo súťaže Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) v študijnom 

odbore sociálna práca. Súťaže sa zúčastnilo päť študentov magisterského štúdia. 

Porota zložená z vyučujúcich Katedry sociálnej práce (doc. PhDr. Irena Kamanová, 

PhD., PhDr. Lenka Štefáková, PhD., Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD., PhDr. Soňa 

Šrobárová, PhD., Mgr. Katarína Kohútová, PhD. a Mgr. Daniel Markovič, PhD.) z nich 

vybrala dve študentky: Bc. Nikolu Lukáčovú a Bc. Silviu Ilavskú, ktoré následne 

zastupovali katedru na 15. ročníku celoslovenského kola Študentskej vedeckej 

odbornej činnosti na Inštitúte edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty 

Prešovskej univerzity v Prešove. Ružomberok, 12. apríl 2018. 

  

Medzinárodná vedecká konferencia Drogové závislosti a ich prevencia v komunite, 

6.6.2018 v Ružomberku. 

Konferencia KSP PF KU v Ružomberku sa konala pod záštitou predsedníčky 

Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej a dekana Pedagogickej fakulty 

Katolíckej univerzity v Ružomberku PaedDr. Petra Kršku, PhD. 

Cieľom konferencie bolo prezentovať aktuálny stav užívania návykových látok 

v komunite u rôznych cieľových skupín; vytvoriť platformu na širokú medziodborovú 

diskusiu v prevencii drogových závislostí a využiť skúmané dáta na tvorbu cieľov v 

komunitnom plánovaní sociálnych služieb. 

Prednáška na tému: PhDr. Angela Almašiová, PhD.; Mgr. Katarína Kohútová, PhD. 

Aktuálny stav užívania návykových látok deťmi a mládežou v meste Ružomberok 

Vedecký výbor: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD., doc. PhDr. Irena Kamanová, 

PhD. MHA, doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, 

PhD., doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD., PhDr. Angela Almašiová, PhD., Ing. Zuzana 

Gejdošová, PhD., Mgr. Katarína Kohútová, PhD., Mgr. Daniel Markovič, PhD., Ing. 

Martina Špániková, PhD., PhDr. Soňa Šrobárová, PhD., PhDr. Lenka Štefáková, PhD., 

PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD., MUDr. 

Ľubomír Gábriš 

 

Medzinárodný vedecký kongres Rizikové skupiny obyvateľstva a sociálne zmeny v 

spoločnosti, 18.-29.6.2018 a 10.-17.9.2018 v Ružomberku. 

Medzinárodný vedecký kongres KSP PF KU v Ružomberku sa konal v spolupráci 

s Rajagiri College of Social Sciences v Kochi (India), Szkołou Wyższou im. Pawła 

Włodkowica w Płocku (Poľsko) a University of Toronto (Kanada). Cieľom kongresu 

bolo získať a prezentovať informácie o najnovších vedeckých výsledkoch 

a teoretických záveroch projektov zameraných na poznanie a ovplyvňovanie 

spoločenských premien spoločnosti v ostatných 25 rokoch v sociokultúrnom 

a geografickom prostredí európskych a svetových krajín. 

Hlavná vedecká garantka: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 
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Medzinárodná vedecká konferencia Sociálne služby v samospráve, 26.10.2018 

v Ružomberku. 

Konferencia KPS PF KU v Ružomberku sa konala v spolupráci s mestom Ružomberok 

pod záštitou primátora mesta Ružomberka MUDr. Igora Čombora, PhD. a dekana 

Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 

PaedDr. Petra Kršku, PhD. 

Cieľom konferencie bolo prezentovať aktuálny stav plánovania sociálnych služieb 

v samospráve, vytvoriť platformu na širokú medziodborovú diskusiu v plánovaní 

sociálnych služieb. 

Vedecký výbor z KSP: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD., doc. PhDr. Irena 

Kamanová, PhD. MHA, doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., doc. PhDr. Ing. Emília 

Janigová, PhD., doc. PhDr. Alena Novotná,  PhD., PhDr. Angela Almašiová, PhD., Ing. 

Zuzana Gejdošová, PhD., Mgr. Katarína Kohútová, PhD., Mgr. Daniel Markovič, PhD., 

Ing. Martina Špániková, PhD., PhDr. Soňa Šrobárová, PhD., PhDr. Lenka Štefáková, 

PhD. 

Účasť na konferencii: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA, PhDr. Angela 

Almašiová, PhD., Ing. Zuzana Gejdošová, PhD., Ing. Martina Špániková, PhD., PhDr. 

Soňa Šrobárová, PhD., PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 

 

 

Účasť katedry na podujatí 

 

Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018. Diagnostika jednotlivca, páru, skupiny 

a rodiny. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, PF KU v Ružomberku, 25. 

január 2018, Ružomberok. 

Prednáška na tému: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. - Interpretácie a hypotézy 

v arteterapii. 

 

Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Działania pomocowe wobec 

recydywistów. Medzinárodná vedecká konferencia, Krakow, Poľsko, 12.-13.3.2018. 

Prednáška na tému: Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD.: Využitie sociálno-

psychologického výcviku v rámci postpenitenciárnej starostlivosti. 

Prednáška na tému: PhDr. Lenka Štefáková, PhD.: Kooperácia organizácií v 

postpenitenciárnej starostlivosti v Slovenskej republikę.  

 

Literárna kaviareň - Marec je mesiac knihy. Katedra sociálnej práce Pedagogickej 

fakulty Katolíckej univerzity, 28.3.2018. 

Aktívna účasť: doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. 

 

Mediácia – metóda a profesia. Medzinárodná vedecká konferencia, Asociácia 

mediátorov Slovenska, 13. – 14. 4. 2018, Modra.  

Prednáška na tému:: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. – Mediácia – profesia alebo 

metóda? Vývoj na Slovensku.  
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100 let české rodiny, VIII. ročník tradiční odborné konference, DOMUS – Centrum pro 

rodinu, Praha, 16. – 17. 4. 2018. Konferencia bola tradičným stretnutím odborníkov 

z organizácií a inštitúcií v oblasti sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany deti 

štátnych a neštátnych sfér. Venovala sa aktuálnym otázkam rodinnej politiky a praxe. 

Aktívna účasť: doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. Pozvaná prednáška: Zmeny 

v rodine, verzus kríza v rodine? 

 

Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej 

práci. Medzinárodná vedecká konferencia, Ružomberok, 26.04.2018.  

Prednáška na tému: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA: Možnosti výživy klienta 

v sociálnych službách 

Prednáška na tému: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA: Spolupráca sestra, 

sociálny pracovník pri realizácií nefarmokologickej liečby u seniorov v zariadeniach 

sociálnych služieb 

Prednáška na tému: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA: História zdravotnej 

starostlivosti na území ružomberského okresu 

Prednáška na tému: PhDr. Lenka Štefáková, PhD.: Celoživotné vzdelávanie občanov 

so zrakovým postihnutím 

Prednáška na tému: Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD.: Quo vadis, sociálny podnik? 

 

Pedagogical and Social Aspects of Physical Education and Physical Therapy, 1 st 

International scientific conference, 2.-3. 5. 2018 Ukrajina - Kamianets–Podilskyi 

National Ivan Ohiienko University. 

Aktívna účasť: doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. Pozvaná prednáška: Časové 

perspektívy života – nástroj riešenia sociálnych problémov / The time perspective of 

life - a tool solutions to social problems. 

 

Wspólczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej. VII Miedzynarodowa 

Konferencja Naukowa, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział 

Pedagogiczny, 7. 5. 2018 - Czestochowa 

Prednáška na tému: doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.: Zmiany i tendencje w 

komunikacji interpersonalnej. 

Prednáška na tému: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA: Predškolské vzdelávanie 

na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku.  

 

8. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Trnava, 

12.05.2018.  

Prednáška na tému: Mgr. Katarína Kohútová, PhD., PhDr. Lenka Štefáková, PhD.: 

Životná zmysluplnosť ako protektívny faktor voči syndrómu vyhorenia 

v pomáhajúcich profesiách. 
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International Scidentific Conference Marketing Management, Trade, Financial and 

Social Aspects of  Business. MTS 2018. VI. medzinárodná vedecká konferencia, 

Košice, Užgorod, 17.-19. 05. 2018. Príspevok na tému: Novotná, A. –Révayová, V., 

Žilová, A.: Sociálne poradenstvo pre rodiny na Slovensku 

 

ТЕРНОПІЛБСЬНИЙ НАЦІОНАЛЬЬИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 

ЮРИДИЧНИИ ФАКУЛЬТЕТ, ТЕРНОПІЛЬ. Medzinárodná konferencia. 20. – 21. 

mája 2018.  

Prednáška na tému: PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. Arteterapia a jej možnosti 

využitia v sociálnej práci /Artetherapy and its use in social work. 

 

Drogové závislosti a ich prevencia v komunite. Medzinárodná vedecká konferencia, 

6. 6. 2018 v Ružomberku. 

Prednáška na tému: PhDr. Angela Almašiová, PhD., Mgr. Katarína Kohútová, PhD.:  

Aktuálny stav užívania návykových látok deťmi a mládežou v meste Ružomberok.  

Účasť na konferencii:  doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA, doc. PhDr. Markéta 

Rusnáková, PhD., doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD., PhDr. Angela Almašiová, 

PhD., Ing. Zuzana Gejdošová, PhD., Mgr. Katarína Kohútová, PhD., Mgr. Daniel 

Markovič, PhD., Ing. Martina Špániková, PhD., PhDr. Soňa Šrobárová, PhD., PhDr. 

Lenka Štefáková, PhD. 

 

Uczelni nauk spolecznych. Medzinárodná konferencia UNS v Lodzi v dňoch 07. – 08. 

jún 2018.  

Prednáška na tému: PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. Sociálne prostredie a jeho 

vplyv na kriminálne správanie sa mládeže. 

 

Umenie liečiť umením. Asociácia slovenských arteterapeutov, PF UMB v Banskej 

Bystrici,   Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra Therapeutica, odborný 

arteterapeutický seminár a  zážitkové workshopy, 8. 6. 2018, Banská Bystrica.  

Prednáška na tému: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.  - Využitie výtvarných 

aktivít v procese sebapoznávania.     

Workshop:  Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. - Sebapoznávanie a arteterapia. 

 

Rizikové skupiny obyvateľstva a sociálne zmeny v spoločnosti. Medzinárodný 

vedecký kongres, 18.-29.6.2018 a 10.-17.9.2018 v Ružomberku. 

Hlavná vedecká garantka: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 

Účasť na kongrese: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD., PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. 

 

Crisis intervention as a part od crisis centers. Interdisciplinární mezinárodní vědecká 

konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2018. Hradec Králové: 

MAGNANIMITAS, 27.6-29.6.2018 

Účasť na konferencii: PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. 
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SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2018. 5th International Multidisciplinary 

Scientific Conference, Albena, Bulharsko.  

Prednáška na tému: PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.: Financial literacy 

Pozvaná prednáška na tému: Mgr. Daniel Markovič, PhD.: Comparison Of Social Group 

Work With Social Casework In Social Work. 

 

Labor socialis, Sociálna práca – profesia s perspektívou, profesia s poslaním. 

Konferencia s medzinárodnou účasťou – organizovaná Katedrou sociálnej práce a 

sociálnych vied, Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre dňa 20.9.2018, Nitra 2018. 

Účasť na konferencii: PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 

 

The 7th International Interdisciplinary Scientific Conference: Society Health 

Welfare. Riga Stradins University, 8.10.2018 – 11.10.2018, Lotyšsko. 

Prednáška na tému: PhDr. Angela Almašiová, PhD., Ing. Zuzana Gejdošová, 

PhD.,Mgr. Katarína Kohútová, PhD.: Differences in selected areas of social capital 

regarding residence.  

Prednáška na tému: Mgr. Daniel Markovič, PhD.: Foreigners in the Town. Experience 

of Voluntary Immigrants Living in a Small Town. 

Prednáška na tému: PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. Variability of provided social services 

in crisis intervention facilities in Slovakia in the context of violence.   

 

Križovatky X. Medzinárodná konferencia, Diagnostické centrum, Záhorská Bystrica, 

Bratislava, 10. – 11. 10. 2018, Bratislava.  

Prednáška na tému: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.: Moc – prostriedok alebo cieľ 

výchovy, reedukácie a resocializácie?  

 

Readaptacja społeczna w świetle uwarunkowań prawnych i psychologicznych. 

Medzinárodná vedecká konferencia, Krynica-Zdrój, 17.-19.10.2018 

Pozvaná prednáška na tému: Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD.: Význam sociálno-

psychologického výcviku v penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. 

Pozvaná prednáška na tému: PhDr. Lenka Štefáková, PhD.: Práca s informáciami 

podporujúcimi resocializačný proces. 

 

Podoby supervízie a prevencia syndrómu vyhorenia. Medzinárodná vedecká 

konferencia, Prohuman, vedecko-odborný interdisciplinárny recenzovaný časopis, 

zameraný na oblasť spoločenských, sociálnych a humanitných vied, 17.– 18. októbra 

2018, Piešťany. 

Prednáška na tému: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.: Konflikt v supervízii a 

supervízia konfliktu 

 

XV. Hradecké dny sociální práce, Nové směry, trendy a inovace v sociální práci. 

Univerzita Hradec Králové, 21. - 22. 10. 2018  

https://www.prohuman.sk/
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Prednáška na tému: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., Mgr. Michaela Janáková: 

Nadužívaní alkoholu u žen a jejich přirozený proces zotavení 

doc. PhDr. Markéta Rusnáková PhD., Mgr.  Boris Pták, Mgr. Michaela 

Janáková: Vyhodnocovanie potrieb dieťaťa z hľadiska bezpečia podľa modelu Signs of 

safety 

 

Sociálne služby v samospráve. Medzinárodná vedecká konferencia, 26.10.2018 

v Ružomberku. 

Pozvaná prednáška na tému: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA: História 

sociálnych služieb v Žilinskom samosprávnom kraji. 

Účasť na konferencii: PhDr. Angela Almašiová, PhD., Ing. Zuzana Gejdošová, PhD., 

Ing. Martina Špániková, PhD., PhDr. Soňa Šrobárová, PhD., PhDr. Lenka Štefáková, 

PhD. 

 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku.  05. – 11. 11. 2018, Katedra sociálnej práce, 

Pedagogická fakulta KU v Ružomberku 

Prednáška na tému: PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.: Rizikový klient v sociálnej práci. 

Prednáška na tému: PhDr. Lenka Štefáková, PhD.: Sociálna rehabilitácia pre občanov 

so zdravotným postihnutím 

MARKOVIČ, D. Typológia minoritných skupín v sociálnej práci.  

 

Sociálna edukácia VII. Vedecká konferencia. 6.11.2018. Vrbica, Liptovský Mikuláš 

Členka vedeckej rady konferencie: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.  

 

Romologické diskurzy RODI 2018 (Vakares pal o Roma), 15.11.2018, Ústav 

romologických štúdií  FSVaZ UKF v Nitre 

Členka vedeckej rady konferencie: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 

 

Súčasnosť a perspektívy edukácie III. Ružomberok, 24. 11. 2018. 

Prednáška na tému: Mgr. Katarína Kohútová, PhD.: Profesijná zdatnosť učiteľa – 

Reflexia výskumých zistení.  

 

Sociálne riziká v spoločnosti XXI. storočia. Vedecká konferencia, 30.11.2018 v 

Košiciach 

Účasť: doc. Markéta Rusnáková, PhD., PhDr. Angela Almašiová, PhD., Ing. Zuzana 

Gejdošová, PhD. 

 

 

Účasť doktorandov na podujatiach 

 

Školské kolo súťaže Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) v študijnom 

odbore Sociálna práca, Ružomberok, 12.4.2018. 

Aktívna účasť:  
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Bc. Barbora Antolová. T: Názory mladých ľudí na chudobu. 

Bc. Nikola Lukáčová. Príspevok: Sociálna práca so skupinou vo vybraných subjektoch 

Bc. Silvia Ilavská. Téma: Syndróm vyhorenia u študentov pomáhajúcich profesií 

Bc. Filip Bambúch.  

Bc. Barbora Kusalová. 

 

8. medzinárodná vedecká konferencia. Interdisciplinárna kooperácia 

v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencií a sociálnej práci, FZ KU 

Ružomberok,  26.4.2018. 

Mgr. Katarína Kobelová. Príspevok: Činnosť sociálneho pracovníka v neziskovej 

organizácií poskytujúcej starostlivosť nevyliečiteľne chorým klientom.  

 

15. ročník celoslovenského kola súťaže Študentská vedecká odborná činnosť 

(ŠVOČ) v študijnom odbore Sociálna práca, Prešovská univerzita v Prešove, 

2.5.2018. Katedru sociálnej práce zastupovali dve študentky. 

Autori a témy prác: 

Bc. Nikola Lukáčová. Téma: Sociálna práca so skupinou vo vybraných subjektoch 

(školiteľ: Mgr. Daniel Markovič, PhD.), 

Bc. Silvia Ilavská. Téma: Syndróm vyhorenia u študentov pomáhajúcich profesií 

(školiteľka: PhDr. Angela Almášiová, PhD.), - 2. miesto v kategórií B Mgr.  

 

Detská univerzita KU 2018. Čo je veda, to je veda, ZF KU Ružomberok,  3.7.2018. 

Aktívna účasť: Workshop, prednáška:  

Mgr. Janeta Teluchová, PhDr. Miroslav Gejdoš,  JUDr. Ing. Tomáš Caban, Ing. Zuzana 

Cabanová Holdošová. Morálka a zásady slušného správania. 

 

Medzinárodná vedecká konferencia XIV. Hradecké dny sociální práce ,,Nové 

směry, trendy a inovace v sociální práci, Hradec Králové, 21.9. - 22. 9. 2018. 

Aktívna účasť: 

Mgr. Michaela Janáková, doc. PhDr. Markéta Rusnáková PhD. Príspevok: Nadužívaní 

alkoholu u žen a jejich přirozený proces zotavení. 

Mgr. Boris Pták, Mgr. Michaela Janáková,  doc. PhDr. Markéta Rusnáková PhD. 

Príspevok: Vyhodnocovanie potrieb dieťaťa z hľadiska bezpečia podľa modelu Signs 

of safety.  

 

Medzinárodná konferencia. European Dimension in Social Work Education and 

Practice, Ostrava 

24.9 - 25.9.2018. 

Konferencia bola organizovaná českou delegáciou Skupiny Progresívnej Aliancie 

Socialistov &  Demokratov v Európskom Parlamente v spolupráci s Fakultou 

sociálnych štúdií a Európskym výskumným ústavom sociálnej práce Ostravskej 

univerzity. Pasívna účasť: PaedDr. Tomáš Hvostik. 
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Medzinárodná vedecká konferencia. Sociálne služby v samospráve, Mestský úrad 

v Ružomberku, 26.10.2018. Cieľom konferencie je prezentovať aktuálny stav 

plánovania sociálnych služieb v samospráve, vytvoriť platformu na širokú 

medziodborovú diskusiu v plánovaní sociálnych služieb. Aktívna účasť: 

 Mgr. Katarína Kobelová. Príspevok: Starnutie populácie ako faktor ovplyvňujúci 

sociálne služby. 

Mgr. Katarína Öezger. Príspevok: Stratégie riešenia vlastnej hmotnej núdze. 

Mgr. Barbora Antolová. Príspevok: Názory mladých ľudí na chudobu. 

PaedDr. Tomáš Hvostik. Príspevok: Analýza zabezpečovania sociálnych služieb v obci 

Podtureň. 

Mgr. Romana Longauerová. Príspevok: Kvalita života osôb s diagnózou diabetes 

mellitus I. typ. 

Mgr. Nikola Lukáčová. Príspevok: Skupinová dynamika v sociálnej práci so skupinou. 

Mgr. Veronika Ladňáková. Príspevok: Marketingová komunikácia podnikov 

sociálnych služieb. 

Mgr. Janeta Teluchová. Príspevok: Hodnoty mladých ľudí v Slovenskej republike. 

Mgr. Filip Bambúch. Príspevok: Vymedzenie sociálneho poradenstva v porovnaní s 

psychologickým poradenstvom. 

 

XV. ročník Týždňa vedy, techniky a umenia,  PF KU v Ružomberku. 5.11.2018. 

Mgr. Katarína Kobelová. Aktívna účasť: 

Prednáška: Starnutie populácie – európsky fenomén ovplyvňujúci sociálne služby.  

 

E-konferencia. International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Yound 

Researchers 2018. Medzinárodní Masarykova konference pro prodoktorandy a 

mladé vědecké pracovníky, Hradec Králové, Česká republika, 17 - 21. decembra 2018. 

Obsahom boli tematické celky zamerané na: podnikové riadenie, marketing a obchod, 

ekonómia a podniková ekonomika, verejná správa, financie a účtovníctvo, 

psychológia, sociológia a pedagogika, filozofia a politológia, dejiny, priemyselné 

inžinierstvo, inovácie a technológie, informatika a informačné technológie, prírodné 

vedy. 

Aktívna účasť: 

Mgr. Katarína Kobelová. Príspevok: Stárnutí populace a jeho negativní dopad na 

sociálni služby v Žilinském samosprávnem kraji.  

Mgr. Michaela Janáková. Príspevok: Kontrolované pití alkoholu. 
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III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

 
3.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra  

 

Katedra sociálnej práce zabezpečuje štúdium v študijnom odbore Sociálna práca, 

realizuje ho na všetkých troch stupňoch štúdia: bakalárskom, magisterskom 

a doktorandskom, a to v dennej aj v externej forme štúdia. V rámci Katedry sociálnej 

práce sa realizujú magisterské študijné programy Sociálna práca v dennej aj externej 

forme štúdia, Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby v dennej forme štúdia 

a Poradenstvo a sociálna komunikácia v dennej aj externej forme štúdia.  

 

Sociálna práca je študijný odbor, zo študijných odborov, spravovaných Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako oblasť poznania, v ktorej absolvent 

nadobúda profesionálnu spôsobilosť vykonávať povolanie sociálneho pracovníka. Pri 

jeho komponovaní vychádza z Európskej konvencie o všeobecnej porovnateľnosti dôb 

vysokoškolského štúdia, ktorá bola prijatá Radou Európy. Okrem toho vychádza aj 

z právne záväznej smernice Európskej únie z 21. januára 1988 – Smernica Rady Európy 

o všeobecnom systéme uznávania vysokoškolských diplomov udelených na základe 

ukončenia odborného vzdelávania v trvaní aspoň troch rokov.  

 

Obsah bakalárskeho stupňa vychádza zo zákona NR SR č. 312/2001 Z. z. o štátnej 

službe a zákona NR SR č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe a pozostáva zo získania 

nasledovných zručností a činností:  

 sociálno-správne činnosti;  

 sociálno-právne poradenstvo;  

 sociálne diagnostikovanie a prognózovanie;  

 sociálna prevencia, sociálno-právna ochrana a depistáž;  

 iná forma sociálnej pomoci (napr. soc. poradenstvo, krízová intervencia, terénna 

práca, resocializácia, vyjednávanie a zastupovanie klienta);  

 zriaďovanie, koordinovanie a organizovanie sociálnych služieb.  

 

Počet študentov zapísaných do prvého ročníka bakalárskeho aj magisterského stupňa 

si zachováva dlhodobo klesajúcu tendenciu. Tento stav je spôsobený viacerými 

faktormi, ako napr. celkový demografický vývoj populácie na Slovensku a pod. 

V akademickom roku 2018/2019 nastúpilo v študijnom odbore Sociálna práca 

v bakalárskom stupni v dennej forme 14 študentov a v externej forme 4 študenti. 

 

Absolvent magisterského štúdia v študijnom programe Sociálna práca sa uplatní ako 

sociálny pracovník vo všetkých organizáciách štátnej správy a samosprávy, ako 

sociálny pracovník v zdravotníctve, školstve, v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny, 

ďalej ako sociálny pracovník v neštátnych a cirkevných organizáciách poskytujúcich 

sociálne služby, ako riadiaci a metodický pracovník vo všetkých organizáciách 

poskytujúcich sociálne služby, ako pracovník, ktorý vedie a podporuje odborný rast 
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nových a začínajúcich pracovníkov a zabezpečuje praktickú výučbu na pracoviskách, 

ako učiteľ vyšších odborných sociálnych škôl a vysokých škôl, ale aj ako výskumník a 

analytik v inštitúciách zaoberajúcich sa sociálnymi problémami na úrovni lokálnej, 

oblastnej i centrálnej (detské domovy, zariadenia sociálnych služieb, väznice, 

reedukačné domovy, azylové domy, krízové centrá, v zdravotníckych zariadeniach – 

nemocnice, kúpele, sanatóriá, liečebne pre dlhodobo chorých, hospice, ale aj 

v medzinárodných inštitúciách, akými sú UNICEF, UNHCR a pod.). V akademickom 

roku 2018/2019 nastúpilo v študijnom programe Sociálna práca v magisterskom stupni 

5 študentov v dennej a 5 študentov v externej forme.  

 

Od roku 2012 je na Katedre sociálnej práce PF KU realizovaný študijný program 

Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby na magisterskom stupni štúdia. 

Predpokladá sa, že absolventi nájdu svoje uplatnenie ako sociálni pracovníci prevažne 

v inštitúciách verejnej správy, sociálnych služieb, ako aj štátnej správy. Sú zorientovaní 

v obsahoch základného všeobecného vykonávania sociálnej práce, ktoré dokážu 

transformovať pre praktické účely. Majú primerané poznatky z oblasti organizácie 

a riadenia a metód v oblasti výskumu a vývoja sociálnej práce.  

V akademickom roku 2018/2019 nastúpilo v magisterskom stupni v študijnom 

programe Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby v dennej forme 

7 študentov. 

 

Katedra sociálnej práce zabezpečuje aj realizovanie študijného programu Poradenstvo 

a sociálna komunikácia v študijnom odbore Sociálna práca od akademického roku 

2014/2015. Cieľom je rozšíriť možnosti štúdia v odbore sociálna práca na PF KU 

v Ružomberku a naplniť potreby praxe v odbore sociálna práca, ktoré smerujú 

k špecializácii a k špecifickým zručnostiam, vedomostiam a schopnostiam sociálnych 

pracovníkov v jednotlivých oblastiach aplikačnej sociálnej práce. V akademickom 

roku 2018/2019 nastúpili v magisterskom stupni v študijnom programe Poradenstvo 

a sociálna komunikácia 7 študentov v dennej a 4 študenti v externej forme. 

 

Doktorandské štúdium prebieha v nasledujúcich doktorandských študijných 

programoch: Sociálna práca, Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby 

a Poradenstvo a sociálna komunikácia. 

Na doktorandskom stupni štúdia je štúdium zamerané nielen na rozšírenie poznatkov 

založených na súčasnom stave poznania, ale najmä na vlastnom príspevku študenta 

k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti. 

Študijný program sa orientuje najmä na teoretické poznatky a ich praktickú aplikáciu 

v sociálnej práci so zameraním na problémy, súvisiace so životnými a pracovnými 

podmienkami, ako je chudoba, nezamestnanosť a pod., súvisiace s kvalitou života 

a prevenciou sociálnopatologických javov. Cieľom je výchova špičkových vedeckých 

a odborných pracovníkov a ich uplatnenie pri tvorbe štátnej sociálnej politiky, 

získavaní nových teoretických poznatkov, pri plánovaní a riadení činností s dopadom 

na administratívu, legislatívu s možným dopadom na kvalitu života.   
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3.2 Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti  

 

Na 15. ročníku celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti, ktoré sa 

konalo v priestoroch Inštitútu edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty 

Prešovskej univerzity v Prešove dňa 2. mája 2018, sa zúčastnili dve študentky 

magisterského štúdia Bc. Nikola Lukáčová a Bc. Silvia Ilavská, ktorá s témou Syndróm 

vyhorenia u študentov pomáhajúcich profesií  (školiteľka: PhDr. Angela Almašiová, 

PhD.) obsadila druhé miesto v kategórii magister.  

Dňa 4. decembra 2018 si prevzala Alžbeta Pukáčová, študentka 3. ročníka odboru 

sociálna práca na PF KU, ocenenie Srdce na dlani v kategórii Kultúra a 

umenie/dobrovoľnícka služba a angažovanie sa v sociálnej sfére. Ocenenie za 

dobrovoľnícku činnosť jej udelil Žilinský samosprávny kraj.   

 

3.3 Komentované ocenenia študentov v rámci katedry  

 

Cenu dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá sa 

udeľuje podľa čl. 3 B. III. ods. 2 Štipendijného poriadku, získal v bakalárskom stupni 

štúdia v študijnom programe Sociálna práca  Jakub Šimek za vynikajúce plnenie 

študijných povinností počas celého štúdia. 

Cenu rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku získala v magisterskom stupni 

štúdia v programe Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby Bc. Silvia Ilavská 

podľa čl. 3 B. III. ods. 1 Štipendijného poriadku za vynikajúce plnenie študijných 

povinností počas celého štúdia a za úspešnú reprezentáciu fakulty v študentských 

vedeckých činnostiach. 

Štipendium za mimoriadne výsledky podľa čl. 3 B. III. ods. 2 písm. c) Štipendijného 

poriadku získala v programe Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby Bc. 

Barbora Antolová za úspešnú reprezentáciu fakulty v študentských vedeckých 

činnostiach. 

 

 

3.4 Študentská vedecká odborná činnosť  

 

Študenti sociálnej práce PF KU sa každoročne zúčastňujú celoslovenského kola 

študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) v odbore sociálna práca. Pravidelne 

mu predchádza školské kolo ŠVOČ, ktoré prebieha v dvoch kategóriách – bakalársky 

a magisterský stupeň.  

V roku 2018 sa v bakalárskom stupni nezúčastnil súťaže žiadny študent, spomedzi 

študentov magisterského štúdia sa zúčastnili piati študenti. Z nich komisia vybrala 

dve študentky: Bc. Nikolu Lukáčovú a Bc. Silviu Ilavskú, ktoré zastupovali katedru na 

celoslovenskom kole Študentskej vedeckej odbornej činnosti.   

Bc. Nikola Lukáčová prezentovala prácu s názvom Sociálna práca so skupinou vo 

vybraných subjektoch (školiteľ: Mgr. Daniel Markovič, PhD.). Bc. Silvia Ilavská 

prezentovala prácu s názvom Syndróm vyhorenia u študentov pomáhajúcich profesií 
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(školiteľka: PhDr. Angela Almašiová, PhD.), za ktorú bola ocenená druhým miestom 

v kategórii magister.    
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IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

 

Katedra sociálnej práce a jej jednotliví pracovníci sa každoročne podieľajú na 

vzdelávaní v rámci Univerzity tretieho veku, taktiež v rámci jednotlivých programov 

Centra celoživotného vzdelávania PF KU, napr. rozširujúceho štúdia špeciálnej 

pedagogiky, doplňujúceho pedagogického štúdia či kreditových programov 

kontinuálneho vzdelávania a ďalšieho vzdelávania. Ide najmä o nasledovné 

vzdelávanie: 

 

Doplňujúce pedagogické štúdium: 

Doplňujúce pedagogické štúdium sa na Pedagogickej fakulte KU Ružomberok 

uskutočňuje v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v zmysle § 8 zákona č. 390/2011 Z. z. a v zmysle zákona č. 312/2013 Z. z. o doplňujúcom 

pedagogickom štúdiu. 

Absolventi vysokých škôl neučiteľských študijných odborov získavajú pedagogickú 

spôsobilosť na vyučovanie predmetov nadväzujúcich na obsah učebných plánov, 

študijných odborov a programov a profily ich absolventov. 

V rámci doplňujúceho pedagogického štúdia zabezpečuje Katedra sociálnej práce 

vedenie záverečných prác a taktiež výučbu predmetu Didaktika sociálnej práce (10 

hodín, Dr. Markovič). Učitelia odborných predmetov z oblasti sociálnej práce by mali 

zvládnuť obsahovú aj metodickú stránku výchovno-vzdelávacieho procesu na 

stredných školách. Z toho vyplýva potreba osvojenia si všetkých pedagogických 

kompetencií učiteľa. Predmet je zameraný na osvojenie si pedagogických 

dokumentov, vyučovacích metód i didaktických zásad a organizačných foriem 

využívaných pri výučbe týchto odborných predmetov. Predostiera konkrétne 

didaktické situácie vo vyučovaní predmetov z oblasti sociálnej práce na stredných 

školách, problematiku výučby jednotlivých okruhov týkajúcich sa sociálnej práce.  

 

Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky: 

Rozširujúce štúdium sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku uskutočňuje 

v zmysle § 8a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky je určené pre učiteľov 

základných a stredných škôl, absolventov VŠ učiteľského resp. pedagogického 

smeru pre získanie rozšírenej spôsobilosti na vyučovanie v špeciálnych školách. 

V rámci rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky KSP zabezpečuje predmety 

Patopsychológia (6 hodín) a Sociálna patológia (6 hodín). 

 

Programy kontinuálneho vzdelávania: 

Názov vzdelávacieho programu: Prevencia drogových závislostí v školskom 

prostredí (číslo akreditácie 1149/2013 - KV) 

Garant programu: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA.  
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Cieľ a zameranie kontinuálneho vzdelávania: Rozšírenie a zdokonalenie profesijnej 

kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti implementácie inovatívnych 

nástrojov prevencie drogových závislostí a rozvinutie poznania procesu vývoja, 

indikácie a intervencie u drogových závislostí vo vzdelávaní v základných 

a stredných školách. V neposlednom rade posilnenie právomoci pedagóga 

v efektívnej interdisciplinárnej spolupráci, sociálnej komunikácii a pri riešení 

náročných záťažových situácií v školskom prostredí, čím sa dosiahne spätné pozitívne 

pôsobenie na žiaka a vytvára sa optimálna klíma v triede.  

KSP v rámci uvedeného vzdelávania zabezpečovala prednášky v rámci modulov 

Prevencia závislostí v súčinnosti rodinného a školského prostredia, Nástroje 

a kompetencie v prevencii drogových závislostí, Intervenčné postupy pri závislostí 

v školskom prostredí. 

Realizácia vzdelávacieho programu v roku 2018: kurz sa uskutočnil v zimnom 

semestri, vzdelávanie prebiehalo v rozsahu 120 vyučovacích hodín od 28.09.2018 do  

17.11.2018. Dňa 7.12.2018 vzdelávanie ukončilo spolu 24 absolventov. 

 

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

programov: 

 

Názov vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania:  

Aktivizácia osôb s ochorením demencie (200 hodín), (číslo akreditácie: 

3348/2013/94/1) 

Garant programu: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA.  

Cieľ a zameranie ďalšieho vzdelávania: Zvýšenie kvalifikácie a adaptability 

profesionálov pomáhajúcich profesií v oblasti práce so seniormi so špecifickým 

ochorením senia – demencie. Vytvorením priestoru na získanie nových metód práce, 

na výmenu skúseností a názorov, na riešenie profesijných výziev a hľadanie riešení 

vytvoriť priestor na rozšírenie obzoru a nových kontaktov medzi jednotlivými 

zariadeniami sociálnych služieb a sociálnymi pracovníkmi. Obsah vzdelávania – 

rozšírenie a osvojenie metód s cieľovou skupinou ľudí s ochorením demencia. 

 

Názov vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania:  

Postupy komunitného plánovania sociálnych služieb (32 hodín), (číslo akreditácie: 

3348/2013/94/4)  

Garant programu: PaedDr. Miroslav Pilát, PhD.  

Zodpovedná za PF KU v Ružomberku: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA.  

Cieľ a zameranie ďalšieho vzdelávania: Rozvinúť a zdokonaliť odbornú kvalifikáciu 

účastníka kurzu v osvojení činností a aktivít súvisiacich s procesom plánovania 

sociálnych služieb. Pochopiť základné ciele procesu, orientovať sa vo fázach procesu 

plánovania sociálnych služieb a ich postupnosti. Rovnako rozvíjať schopnosti vysvetliť 

problematiku plánovania ďalším osobám, ktoré sa o túto oblasť zaujímajú a dokážu sa 

aktívne zapojiť do realizácie procesu, ako aj v teoretickej rovine zvládnuť prípravnú 
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fázu kľúčových aktivít projektu na plánovanie sociálnych služieb a koordináciu týchto 

činností. 

 

Názov vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania:  

Komunitné plánovanie sociálnych služieb (15 hodín), (číslo akreditácie: 

3348/2013/94/3) 

Garant programu: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.  

Cieľ a zameranie ďalšieho vzdelávania: Rozvinúť a zdokonaliť odbornú kvalifikáciu 

účastníka kurzu v osvojení činností a aktivít súvisiacich s procesom plánovania 

sociálnych služieb od pochopenia systému sociálnych služieb vo vzťahu k ich 

plánovaniu na Slovensku až po fázy procesu komunitného plánovania. Pochopiť 

základné ciele procesu, orientovať sa vo fázach procesu plánovania sociálnych služieb 

a ich postupnosti. Vďaka modelovým situáciám a praktickým tréningom zameraným 

na rozvoj zručností a schopností dokázať sa aktívne zapojiť do realizácie procesu 

a zvládať náročné pracovné situácie. 

 

Názov vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania:  

Implementácia komunitného plánu sociálnych služieb do praxe (14 hodín), (číslo 

akreditácie: 3348/2013/94/2)  

Garant programu: PaedDr. Miroslav Pilát, PhD.  

Zodpovedná za PF KU v Ružomberku: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA.  

Cieľ a zameranie ďalšieho vzdelávania: Rozvinúť a zdokonaliť odbornú kvalifikáciu 

účastníka kurzu v schopnosti implementovať činnosti a aktivity súvisiace s procesom 

plánovania sociálnych služieb. Participovať na základných cieľoch procesu, orientovať 

sa vo fázach procesu plánovania sociálnych služieb a ich postupnosti. Rovnako 

rozvíjať schopnosti vysvetliť problematiku plánovania ďalším osobám, ktoré sa o túto 

oblasť zaujímajú a dokážu sa aktívne zapojiť do realizácie procesu, ako aj schopnosť 

realizovať aktivity projektu na plánovanie sociálnych služieb a koordinovať tieto 

činnosti. 
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V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Katedry 

 

5.1 Zameranie výskumu a vývoja 

 

Na Katedre sociálnej práce sa výskumné aktivity zaoberali: 

 interdisciplinárnou kooperáciou pri realizácii nefarmakologickej liečby 

seniorov v ústavných zariadeniach, 

 inkuzívnou edukáciou s akcentom na sociálne znevýhodnené skupiny, 

 devalvačnými prejavmi v edukačnom prostredí, 

 analýze užívania návykových látok a ich korelátov u adolescentov, 

 penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti a ďalšiemu vzdelávaniu 

sociálnych pracovníkov, 

 komplexnou hospicovou starostlivosťou o klientov na Slovensku 

a v zahraničí, 

 aspektmi sociálnej práce s migrantmi a postojmi študentov k tejto cieľovej 

skupine. 

 

V roku 2019 sa výskum zameria na riešenie nasledujúcich vedecko-výskumných úloh:  

 prediktorom užívania psychoaktívnych látok u pomáhajúcich profesií 

v prostredí väzenstva v kontexte syndrómu vyhorenia, 

 kreovaniu multimediálnej podpory štatistických metód v sociálnom 

a pedagogickom výskume, 

 edukácii sociálnych pracovníkov v resocializačnýcfh metódach 

a pripravenosti pracovníkov pre krízovú intervenciu 

 problematike moci a pomoci v ústavných zariadeniach, 

 otázkam zamestnanosti, regionálnej migrácii a mobilite,  

 problematike roly matky a otca v súčasnej spoločnosti.   

 

5.2 Podané projekty 

 

Domáce výskumné: 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie 

výsledky projektu za rok 

2018 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

VEGA 1/0707/18 

Implementácia 

inovačných nástrojov 

do vysokoškolského 

vzdelávania v 

študijnom odbore 

sociálna práca so 

Kamanová Irena, 

doc. PhDr. PhD. 

MHA 

Cieľom projektu je 

vytvorenie a pilotné 

overenie 

špecializovaného 

webového portálu 

umožňujúceho 

2019-2021 400 
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Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie 

výsledky projektu za rok 

2018 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

zamerením na 

pracovné uplatnenie 

absolventov 

kvalitatívne vyššiu 

úroveň realizácie 

odborných praxí v 

študijnom odbore 

sociálna 

práca na vysokých 

školách, realizujúcich 

pregraduálnu prípravu 

budúcich sociálnych 

pracovníkov 

a užšie prepojenie 

teórie s praxou. 

KEGA 
010KU-

4/2019 

Inovatívna forma 

multimediálnej 

podpory štatistických 

metód v sociálnom a 

pedagogickom 

výskume 

Kohútová Katarína, 

Mgr. PhD.,  

Hlavný cieľ 

projektu: vytvorenie 

inovatívnej 

multimediálnej 

platformy, ktorá bude 

dostupná v internetovom 

prostredí a bude 

obsahovať teoretický 

základ štatistických 

metód vhodných v 

sociálnom a 

pedagogickom výskume.  

2019-2021 1450 

VEGA 1/0411/19 

Sydróm vyhorenia ako 

prediktor užívania 

psychoaktívnych látok 

u pomáhajúcich 

profesií v prostredí 

väzenstva 

Almášiová Angela, 

PhDr., PhD. 

Hlavným cieľom projektu 

je zistenie súvislosti 

syndrómu vyhorenia s 

užívaním 

psychoaktívnych látok u 

vykonávateľov 

pomáhajúcich profesií v 

prostredí Zboru 

väzenskej a justičnej 

stráže a tým rozšíriť 

poznanie v danej oblasti 

nielen v teoretickej, ale aj 

empirickej rovine. 

 

2019-2021 5400 

APVV 
SK-SRB-

18-0004 

Analýza súčasného 

stavu edukácie 

sociálnych 

pracovníkov v 

resocializačných 

metódach 

 

Šrobárová Soňa, 

PhDr., PhD. 

Cieľom projektu je 

analýza resocializacneho 

systému v Srbsku a na 

Slovensku. 

2019-2020  

APVV 
SK-PL- 

18-0010  

Analýza pripravenosti 

pomáhajúcich profesií 

pre krízovú 

intervenciu 

Ing. Zuzana 

Gejdošová, PhD. 

Cieľom projektu je 

analýza praktického 

využívania prvkov 

krízovej intervencie a 

pripravenosť 

pomáhajúceho 

profesionála pre pomoc 

človeku v kríze, analýza 

potrieb edukácie a 

rozvíjanie zručností 

v tejto oblasti 

2019-2020 - 
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GAPF: 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2018 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

GAPF 5/74/2018 
Rola otca a matky v 

súčasnej spoločnosti 

Žilová Anna, prof. 

PhDr. PhD. 

Cieľom sú výsledky 

definovania roly otca a 

matky v súčasnom 

meniacom sa svete, zvlášť 

dotýkajúcom sa rodiny. 

2018/2019 - 

GAPF 6/97/2018 

Podpora 

akreditability 

vedného odboru 

sociálna práca 

publikovaním 

karentovaných a 

indexovaných 

publikačných 

výstupov 

Žilová Anna, prof. 

PhDr. PhD. 

Vedecké články/štúdie budú 

odrážať vlastné výskumy, 

vrátane výsledkov výskumu 

doktorandov a kvalitných 

záverečných prác študentov 

v 2. a 3. stupni štúdia v 

odbore sociálna práca. 

2018/2019 - 

GAPF 1/3/2018 

Koncept teórie 

vzťahovej väzby v 

sociálnej práci u detí 

v detských 

domovoch 

Benecová Nikola, 

Mgr. 

Cieľom vedecko-výskumnej 

činnosti je diagnostikovať 

vzťahové väzby u detí 

umiestnených v detských 

domovoch a detí 

vyrastajúcich v biologických 

rodinách na Slovensku 

2018/2019 - 

GAPF 1/7/2018 

Preklad a 

publikovanie 

odborného článku 

,,Kvalita života 

patologických 

hráčov na Slovensku 

v kontexte sociálnej 

práce“ v 

zahraničnom 

karentovanom 

časopise 

International Journal 

of Humanities and 

Social Science. 

Fecenko Jozef, 

Mgr. 

Cieľom vedecko-výskumnej 

činnosti je zistiť kvalitu 

života patologických hráčov 

na Slovensku. 

2018/2019 - 

GAPF 1/10/2018 

Publikovanie článku 

v časopise  EPH - 

International Journal 

of Humanities and 

Social Science. 

Janáková 

Michaela, Mgr. 

Cieľom projektu je 

publikovania vedecko-

odborného prípevku o 

vývoji systému liečby 

alkoholovej závislosti na 

Slovensku. 

2018/2019 - 

GAPF 2/28/2018 

Účasť na konferencii 

s názvom 5th 

International 

Multidisciplinary 

Scientific Conference 

SOCIAL SCIENCES 

& ARTS SGEM 2018 

Gejdošová 

Zuzana, Ing., PhD. 

Účasť na medzinárodnej 

konferencii 5th International 

Multidisciplinary Scientific 

Conference SOCIAL 

SCIENCES & ARTS SGEM 

2018 . 

2018/2019 -  

GAPF 2/36/2018 

Sociálna práca ako 

veda na poprednom 

vedeckom podujatí 

Daniel Markovič, 

Mgr., PhD. 

Aktívna účasť na podujatí 

SGEM SOCIAL SCIENCES 

& ARTS CONFERENCE - 

SCIENTIFIC SESSIONS 

a vedecký publikačný 

výstup. 

2018/2019 - 

GAPF 2/42/2018 

Účasť na  

multidisciplinárnej 

vedeckej konferencii 

Špániková 

Martina,  Mgr. 

Ing. PhD. 

Účasť na multidisciplinárnej 

vedeckej konferencii. 
2018/2019 300 
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Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2018 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

SOCIAL SCIENCES 

& ARTS SGEM 2018 

GAPF 2/43/2018 

Účasť na  

multidisciplinárnej 

vedeckej konferencii 

SOCIAL SCIENCES 

& ARTS SGEM 2018 

Štefáková Lenka, 

PhDr. PhD. 

Účasť na multidisciplinárnej 

vedeckej konferencii. 
2018/2019 200 

GAPF 2/44/2018 

Účasť na konferencii 

s názvom 5th 

International 

Multidisciplinary 

Scientific Conference 

SOCIAL SCIENCES 

& ARTS SGEM 2018 

Šrobárová Soňa, 

PhDr., PhD. 

Účasť na multidisciplinárnej 

vedeckej konferencii. 
2018/2019 - 

GAPF 3/50/2018 

Vývoj systému 

liečby závislosti od 

alkoholu na 

Slovensku. 

Janáková 

Michaela, Mgr. 

Cieľom projektu je 

zmapovanie a vytvorenie 

historického prehľadu 

systému liečby alkoholovej 

závislostí na Slovensku od 

začiatku dvadsiateho 

storočia po súčasnosť. 

2018/2019 - 

GAPF 5/61/2018 

Moc a pomoc 

v ústavnej 

starostlivosti 

Labáth Vladimír, 

prof., PaedDr., 

PhD. 

Bezmocnosť, moc, pomoc sú 

slová vyjadrujúce stavy 

alebo situácie, ktoré pozná 

väčšina ľudí, 

pravdepodobne v rôznej 

podobe všetci z nás. 

2018/2019 - 

GAPF 5/63/2018 

Ochota a podmienky 

k regionálnej 

migrácii 

Markovič Daniel, 

Mgr., PhD. 

Texty pripravené do 

monografie sú výstupom 

výskumu, ktorý je v 

akademickom roku 

2017/2018 realizovaný v 

rámci projektu „GAPF 

1/08/2017. 

2018/2019 - 

GAPF 5/64/2018 

Koherencie a 

diferencie sociálneho 

poradenstva a 

psychologického 

poradenstva na 

Slovensku. 

Novotná Alena, 

doc. PhDr. PhD. 

Cieľom budú výsledky 

definovania koherencií a 

diferencií sociálneho 

poradenstva a 

psychologického 

poradenstva na Slovensku. 

2018/2019 - 

GAPF 5/64/2018 

Sociálna inklúzia s 

aspektom krízovej 

intervencie. 

Šrobárová Soňa, 

PhDr., PhD. 

Cieľom projektu je 

zabezpečenie nákladov 

na preklad v rámci 

pripravovaného 

vedeckého príspevku 

do indexovaného 

medzinárodného 

zborníka. 

2018/2019 - 

GAPF 6/76/2018 

Signifikantné 

rozdiely v užívaní 

návykových látok 

vzhľadom na rôzne 

faktory 

Almašiová 

Angela, PhDr.  

PhD. 

Výskum užívania 

návykových látok bol 

realizovaný na vzorke 1800 

respondentov. Výsledky 

výskumu poukazujú na 

rôzne skutočnosti, ktoré sú 

základom pri tvorbe 

2018/2019 - 
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Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2018 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

preventívnych aktivít na 

území mesta a VÚC. 

GAPF 6/83/2018 

Preklad vedeckého 

textu za účelom 

publikovania článku 

v časopise  EPH - 

International Journal 

of Humanities and 

Social Science. 

Janáková 

Michaela, Mgr. 

Cieľom projektu je odborný 

preklad textu do anglického 

jazyka so zámerom 

publikovania vedecko-

odborného príspevku 

v karentovanom 

medzinárodnom časopise 

EPH - International Journal 

of Humanities and Social 

Science. 

2018/2019 - 

GAPF 6/85/2018 

Prediktory 

kyberšikanovania na 

stredných školách 

Kohútová 

Katarína, Mgr. 

PhD. 

Výskum je zameraný na 

identifikáciu miery a formy 

kyberšikanovania. 

2018/2019 - 

GAPF 6/88/2018 

Podmienky a ochota 

k regionálnej 

mobilite súvisiace so 

zamestnaním 

Markovič Daniel, 

Mgr., PhD. 

Štúdia určená na preklad je 

výstupom výskumu, ktorý je 

v akademickom roku 

2017/2018 realizovaný v 

rámci projektu „GAPF 

1/08/2017 Ochota a 

podmienky k mobilite 

súvisiace so zamestnaním“. 

V 

2018/2019 - 

GAPF 6/89/2018 

Podpora 

akreditability 

vedného odboru 

sociálna práca 

publikovaním 

karentovaných a 

indexovaných 

publikačných 

výstupov 

Novotná Alena, 

doc. PhDr. PhD. 

Monografia vzniká na 

podklade vlastných 

výskumov realizovaných na 

Slovensku a v Poľskej 

republike. 

2018/2019 - 

GAPF 6/91/2018 

Proces resocializácie 

a reedukácie 

odsúdeného vo 

výkone trestu 

odňatia slobody a po 

prepustení na 

slobodu 

Špániková 

Martina,  Mgr. 

Ing. PhD. 

Resocializácia a reedukácia 

je kontinuálny proces práce s 

odsúdeným vo výkone 

trestu odňatia slobody a naň 

priamo nadväzujúci proces 

po prepustení na slobodu. 

2018/2019 300 

GAPF 6/92/2018 

Syndróm vyhorenia 

v hospicovej a 

paliatívnej 

starostlivosti 

Štefáková Lenka, 

PhDr. PhD. 

Syndróm vyhorenia je 

systematickým problémom 

sociálneho pracovníka, 

ktorého riziko stúpa s 

náročnosťou jeho práce a 

závažnosťou potrieb jeho 

klientov. 

2018/2019 100 
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Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2018 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

GAPF 6/93/2018 

Krízová intervencia 

v sociálno-právnej 

ochrane na 

Slovensku. 

Šrobárová Soňa, 

PhDr., PhD. 

Podstatou projektu je 

odborný preklad článku 

pripravovaného do 

indexovaného časopisu. 

2018/2019 - 

GAPF 6/104/2018 
Sociálne služby - 

história a súčasnosť 

Kamanová Irena, 

doc. PhDr. PhD. 

Projektom sa zabezpečí 

preklad ako základ pre 

následné odpublikovanie 

vedeckého príspevku v 

karentovanom/indexovanom 

časopise. 

2018/2019 - 

GAPF 5/105/2018 

Inštitucionálna 

starostlivosť o 

seniorov v SR 

Kamanová Irena, 

doc. PhDr. PhD. 

Monografia spracuje 

teoretické prístupy v práci s 

danou cieľovou skupinou  a 

prepojenie na praktickú 

sociálnu prácu. 

2018/2019 - 

GAPF 7/103/2018 
Folklórny súbor 

Čebrať 

Zentko Jozef, 

PaedDr. PhD. 

Spoluriešiteľ: 

Bambúch Filip, 

Mgr 

Podstatou projektu je 

zviditeľnenie 

mimoškolských aktivít na PF 

KU, prezentácia PF KU 

v médiách a iné. 

2018/2019 330 

 

 

5.3 Riešené projekty 

 

Zahraničné výskumné: 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie 

výsledky projektu za rok 2018 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita 

v hodinách 

 

PPN/BIL/201

8/1/00147 

 

 

PPN/BIL/201

8/1/00148 

 

The „West meets 

East“ initiative - 

analyzing the 

impact of cultural 

differences on the 

responses to the 

EORTC QLQ  scales 

and items in a 

European setting. 

Hlavný riešiteľ: 

Assoc. Prof. 

Krysztof 

Tomaszewski MD, 

PhD, DSc. 

Spoluriešiteľ z KSP: 

doc. PhDr. Irena 

Kamanová, PhD. 

Prípravná fáza projektu – 

príprava výskumnej metodiky, 

výskumných nástrojov, 

spracovanie literatúry. 

2018-2021 150 

 



 27 

Domáce výskumné: 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie 

výsledky projektu za rok 2018 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita 

v hodinách 

KEGA 
016KU-

4/2017 

Možnosti 

interdisciplinárnej 

kooperácie pri 

realizovaní 

nefarmologickej 

liečby seniorov 

v ústavných 

zariadeniach. 

Hlavný riešiteľ: PhDr. 

Katarína Zrubáková, 

PhD.  

 

Spoluriešiteľ z KSP: 

doc. PhDr. Irena 

Kamanová, PhD. 

Analýza klinických štúdií 

a odborných, vedeckých 

materiálov s cieľom komplexne 

spracovať nefarmakologickú 

liečbu a jej využitie v liečebno-

preventívnej starostlivosti 

o seniora. 

2017-2019 200 

KEGA 
032 KU-

4/2016 

Podpora 

inkluzívnej 

edukácie na 

predprimárnom a 

primárnom stupni 

školskej sústavy s 

akcentom na 

sociálne 

znevýhodnené 

skupiny 

Hlavný riešiteľ: doc. 

PaedDr. Vladimír 

Klein, PhD. 

 

Spoluriešiteľ z KSP: 

Mgr. Katarína 

Kohútová, PhD. 

 

Výsledky výskumu boli využité 

pri plánovaní a realizovaní 

kontinuálneho vzdelávania a 

školení pre učiteľov MŠ, ZŠ, 

pedagogických asistentov, 

vychovávateľov i študentov 

učiteľských odborov. 

2016-2018 100 

KEGA 
007 KU-

4/2017 

Devalvačné 

prejavy žiakov voči 

učiteľom - prejavy, 

príčiny, prevencia 

Hlavný riešiteľ: doc. 

prof. PhDr. Erich 

Petlák, CSc. 

 

Spoluriešiteľ z KSP: 

Mgr. Katarína 

Kohútová, PhD. 

 

V roku 2018 bolo realizované 

výskumné zisťovanie 

nežiaducich - devalvačných 

prejavov žiakov základných a 

stredných škôl na Slovensku. 

2017-2019 500 

VEGA 1/0374/18  

Kreovanie modelu 

supervízie 

organizácie ako 

špecifickej formy v 

systéme supervízie 

v sociálnej práci 

 

Hlavný riešiteľ: Doc. 

PhDr. Ladislav Vaska, 

PhD. 

 

Spoluriešiteľ z KSP: 

V. Labáth, prof., 

PaedDr., PhD. 

 

Príprava výskumných nástrojov, 

spracovanie literatúry. 
2018-2020 300 

APVV 
APVV-16-

0422  

Stratégie žien na 

predchádzanie, 

zmiernenie a 

zastavenie násilia v 

blízkych vzťahoch 

 

Hlavný riešiteľ: doc. 

PhDr. Ľ. Pavelová, 

PhD. 

 

Spoluriešiteľ z KSP: 

V. Labáth, prof., 

PaedDr., PhD. 

 

Prípravná fáza projektu – 

príprava výskumnej metodiky, 

oslovenie participantiek 

2018-2020 100 

Vyzvanie 

na 

projekty 

technicke

j pomoci 

OPTP-

PO1-SC1-

2016-11 

Príprava nových 

kapacít pre EŠIF 1 

Úrad podpredsedu 

vlády Slovenskej 

republiky  

 pre investície a 

informatizáciu, 

spoluriešitelia za PF 

KU:                                

Emília Janigová 

Martina Špániková 

Obsahom  projektu je zaviesť 

nový povinne voliteľný predmet 

s názvom "Politika súdržnosti 

EÚ" pre študentov 

Magisterského študijného 

programu Sociálna práca vo 

verejnej správe a sociálne služby, 

ktorého cieľom je poskytnúť 

študentom informácie o politike 

súdržnosti ako najdôležitejšej 

investičnej politike Európskej 

únie. 

2017-2018 425 
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Edukačné a mobilitné: 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie 

výsledky projektu za 

rok 2018 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita 

v hodinách 

EU: 

INTERRE

G 

INT/EB/B

ES/1/II/B/0

048 

Pełną parą 

Miejski Dom Kultury w 

Czechowicach-Dziedzicach, 

Daniel Markovič, PhD. je 

externým riešiteľom 

Mapovanie 

historického 

dedičstva 

cezhraničného 

územia. 

2017/2018 - 

GAPF: 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie 

výsledky projektu za 

rok 2018 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita 

v hodinách 

GAPF 1/5/2017 

Analýza užívania 

návykových látok u 

detí a mládeže v 

meste Ružomberok 

Kohútová Katarína, 

Mgr., PhD. 

spoluriešiteľ: PhDr. 

Angela Almašiová, 

PhD. 

Projekt zameraný na 

analýzu užívania 

návykových látok detí 

a mládeže 

v Ružomberku. 

2017/2018 Neuvedené 

GAPF 1/08/2017 

Ochota a podmienky 

k mobilite súvisiace 

so zamestnaním 

Markovič, Daniel, 

Mgr., PhD. 

Projekt je zameraný na 

prípravu a realizáciu 

výskumu „Ochota a 

podmienky k mobilite 

súvisiace so 

zamestnaním“. 

2017/2018 290 

GAPF 2/21/2017 

Účasť na kurze 

Zoskupovacia 

(klastrová) analýza 

Kohútová Katarína, 

Mgr., PhD. 

Kurz je zameraný na 

vysvetlenie princípov 

zoskupovacích metód  

a ich interpretáciu. 

2017/2018 Neuvedené 

GAPF 2/22/2017 

Aktívna účasť na 

konferenciách, 

kongresoch 

a pozvaných 

prednáškach 

Krajčíriková 

Ľudmila, PhDr., 

PhD. 

Riešenie aktuálnych 

otázok výchovy 

a vzdelávania v spojitosti 

so sociálnymi prvkami 

spoločenskej 

akceptácie edukácie 

rómskych žiakov 

a žiakov zo sociálne 

znevýhodneného 

prostredia. 

2017/2018 500 

GAPF 2/26/2017 

Účasť na konferencii 

XIV. Hradecké dny 

sociální práce  

Katarína Özger, 

Mgr., Spoluriešiteľ: 

Mgr. Barbora 

Holíková 

Aktívna účasť na 

konferencii XIV. 

Hradecké dny sociální 

práce. 

2017/2018 100 

GAPF 2/30/2017 

Svetová konferencia 

sociálnej práce, 

vzdelávania a 

sociálneho rozvoja 

World Conference on 

social work, 

Education and Social 

Development 

Pták Boris, Mgr. 

Aktívna účasť  

a prezentácia vybranej 

problematiky na 

konferencii World 

Conference on social 

work, Education and 

Social Development. 

2017/2018 400 

GAPF 
3/39/2017 

 

Výskum misijnej 

a charitatívnej 

činnosti na Haiti 

v kontexte sociálnej 

práce 

Mgr. Dora Jean-

Colin 

Cieľom bola realizácia 

výskumu týkajúca sa  

misijnej a charitatívnej 

činnosti na Haiti. 

2017/2018 170 
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Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie 

výsledky projektu za 

rok 2018 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita 

v hodinách 

GAPF 
5/60/2017 

 

Metódy a metodika 

sociálnej práce IV. 

Gejdošová Zuzana, 

Ing., PhD. 

Spoluriešiteľ: PhDr. 

Lenka Štefáková, 

PhD. 

Vytvorenie novej 

učebnice Metódy 

a metodika v sociálnej 

práci. 

2017/2018 400 

GAPF 
5/68/2017 

 

Determinanty 

psychosociálnej 

prosperity 

v krajinách V4 

Krajčíriková 

Ľudmila, PhDr., 

PhD. 

Projekt je zameraný na 

determinanty 

psychosociálnej 

prosperity adolescentov 

v krajinách V4. 

2017/2018 

 
500 

GAPF 
5/70/2017 

 
Sociálne poradenstvo 

Novotná Alena, doc. 

PhDr. PhD. 

Publikácia, kolektívna 

monografia, bude 

venovaná aktuálnych 

problémom a témam 

v oblasti sociálneho 

poradenstva. 

2017/2018 

 
200 

GAPF 
5/78/2017 

 

Penitenciárna a 

postpenitenciárna 

starostlivosť a ďalšie 

vzdelávanie 

sociálnych 

pracovníkov 

Špániková Martina, 

Mgr. Ing., PhD., 

Spoluriešiteľ: PhDr. 

Soňa Šrobárová, 

PhD. 

Monografia bude 

obsahovo zameraná na 

charakterizovanie 

penitenciárnej a 

postpenitenciárnej 

starostlivosti. 

2017/2018 

 
350 

GAPF 
5/79/2017 

 

Kríza v živote 

pomáhajúceho 

profesionála 

Šrobárová Soňa, 

PhDr., PhD., 

Spoluriešiteľ: Mgr. 

Ing. Martina 

Špániková 

Krízová intervencia je 

charakterizovaná ako 

odborná činnosť, ktorá je 

poskytovaná klientovi v 

ohrození.  

2017/2018 

 
350 

GAPF 5/80/2017 

Komparatívny 

pohľad na 

komplexnú 

hospicovú 

starostlivosť 

o klientov na 

Slovensku a v 

zahraničí 

Štefáková Lenka, 

PhDr., PhD. 

Projektom sa vytvorí 

nová monografia s 

komparatívnym 

pohľadom na 

komplexnú hospicovú 

starostlivosť o klientov 

na Slovensku a 

v zahraničí. 

2017/2018 

 
500 

GAPF 5/64/2017 

Sprievodca odbornou 

praxou v študijnom 

odbore sociálna práca 

na PF KU v 

Ružomberku 

Hlavný riešiteľ: 

Mgr. Katarína 

Kobelová, 

Spoluriešitelia: 

PhDr. Lenka 

Štefáková, PhD., 

doc. PhDr. Irena 

Kamanová, PhD. 

MHA 

 

Projekt zameraný na tlač 

publikácie. 
2017/2018 300 

       Ostatné: 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie 

výsledky projektu za 

rok 2018 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita 

v hodinách 

Mesto RK 
ZML554

/2018 RE 

Komunitné plánovanie 

sociálnych služieb v 

komunite 

Doc. PhDr. Irena 

Kamanová, PhD. 

Spoluriašiteľ: PhDr. 

Lenka Štefáková, 

PhD.  

Reaôizácia výskumu 

zameraného na 

identifikovanie potreib 

občanov komunity 

Ružomberok, 

spracovanie vedeckej 

štúdie 

2018 
450 

200 
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VI. Kvalifikačný rast pracovníkov Katedry sociálnej práce 

 

6.1 Plánovaný kvalifikačný rast pracovníkov Katedry sociálnej práce  

 

a) RIGORÓZNE POKRAČOVANIE 

Mgr. Katarína Kohútová, PhD. – predpokladané ukončenie rigorózneho konania 

v študijnom odbore Psychológia bude v roku 2019. 

 

c) HABILITAČNÉ KONANIE 

Príprava na habilitačné konanie: 

 

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

v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2019. 

 

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

v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2020. 

 

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

v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2020. 

 

Mgr. Daniel Markovič, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania 

v študijnom odbore  Sociálna práca bude v roku 2021. 

 

Ing. Martina Špániková, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania 

v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2021. 

 

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

v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2020. 

 

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

v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2021. 

 

Mgr. Katarína Kohútová, PhD. – predpokladané ukončenie habilitačného konania 

v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2021. 

 

 

d) INAUGURAČNÉ KONANIE  

 

Príprava na inauguračné konanie: 

 

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

v študijnom odbore  Sociálna práca bude v roku 2019. 
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doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. – predpokladaný začiatok inauguračného 

konania v študijnom odbore Sociálna práca bude v roku 2019. 

 

 

6.2 Realizovaný  kvalifikačný rast pracovníkov Katedry sociálnej práce 

 

Mgr. Daniel Markovič, PhD. – absolvovaný magisterský študijný program 

Poradenstvo a sociálna komunikácia, ukončenie 2018  

 

 

 

VII. Zamestnanci na Katedre sociálnej práce 

 

Katedra sociálnej práce 

Učiteľská (pedagogická) mobilita do zahraničia – odchádzajúci vyučujúci 2018 

Pracovisko PF 

KU 

Meno 

a priezvisko 

Povaha 

mobility 

Trvanie 

mobility 
Destinácia mobility 

Katedra 

sociálnej práce 

Katarína 

Kohútová 
Erasmus + 

LS 

20.2 - 23.2.2018 

Jihočeská univerzita v 

Českých Budějovicích 

Katedra 

sociálnej práce 
Irena Kamanová Erasmus + 

LS 

15.5.-17.5.2018 

Akademia im 

Ignacianum Krakow 

Katedra 

sociálnej práce 
Alena Zaťková Erasmus + 

LS 

8.6.-12.6.2018 

Uni. pedagogiczny im 

komis. Edukacji 

narodowej, Krakow 

Katedra 

sociálnej práce 

Katarína 

Kohútová 
AGMA 

LS 

10.1.-11.1.2018 

Palackého Univerzita 

Olomouc 

Katedra 

sociálnej práce 

Katarína 

Kohútová 
AGMA 

 

LS 

3.6.-5.6.2018 

ACREA sro 

Praha, Česká republika 

Katedra 

sociálnej práce 
Daniel Markovič AGMA 

ZS 

24.8-2.9.2018 

5th International 

Multidisciplinary 

Scientific Conference 

SOCIAL SCIENCES & 

ARTS SGEM 2018, 

Albena, Bulharsko. 
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Katedra 

sociálnej práce 
Soňa Šrobárová AGMA 

ZS 

24.8.-2.9.2018 

5th International 

Multidisciplinary 

Scientific Conference 

SOCIAL SCIENCES & 

ARTS SGEM 2018, 

Albena, Bulharsko. 

Katedra 

sociálnej práce 

Katarína 

Kohútová 
AGMA 

 

ZS 

4.12. – 5.12.2018 

ACREA sro 

Praha, Česká republika 

Katedra 

sociálnej práce 

Zuzana 

Gejdošová 
AGMA 

ZS 

8.10. – 11.10.2018 

Riga Stradins 

University 

The 7th International 

Interdisciplinary 

Scientific Conference 

Society. Health. 

Welfare.  

26a Anniņmuižas 

Boulevard, Rīga 

 

Katedra 

sociálnej práce 

Angela 

Almašiová 
AGMA 

 

ZS 

8.10.– 11.10.2018 

Riga Stradins 

University 

The 7th International 

Interdisciplinary 

Scientific Conference 

Society. Health. 

Welfare.  

26a Anniņmuižas 

Boulevard, Rīga 

 

Katedra 

sociálnej práce 

Katarína 

Kohútová 
AGMA 

ZS  

8.10.– 11.10.2018 

Riga Stradins 

University 

The 7th International 

Interdisciplinary 

Scientific Conference 

Society. Health. 

Welfare.  

26a Anniņmuižas 

Boulevard, Rīga 

 

Katedra 

sociálnej práce 
Alena Novotná  AGMA 

 

ZS  

16-18.11.2018 

Wyższa Szkoła im. 

Janusza Korczaka w 

Warszawie 

Katedra 

sociálnej práce 
Anna Žilová  AGMA 

 

ZS  

16-18.11.2018 

Wyższa Szkoła im. 

Janusza Korczaka w 

Warszawie 
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Katedra 

sociálnej práce 

Markéta 

Rusnáková 
AGMA 

ZS  

21-22.9.2018 

Univerzita Hradec 

Králové 

Katedra 

sociálnej práce 

Angela 

Almašiová 
AGMA 

ZS 

4. 12.- 5. 12. 2018 

ACREA sro 

Praha, Česká republika 

Katedra 

sociálnej práce 
Daniel Markovič Erasmus 

ZS 

8.10.– 13.10.2018 

Riga Stradins 

University 

The 7th International 

Interdisciplinary 

Scientific Conference 

Society. Health. 

Welfare.  

26a Anniņmuižas 

Boulevard, Rīga 

 

Katedra 

sociálnej práce 

Markéta 

Rusnáková 
Erasmus 

ZS  

8.10.– 13.10.2018 

Riga Stradins 

University 

The 7th International 

Interdisciplinary 

Scientific Conference 

Society. Health. 

Welfare.  

26a Anniņmuižas 

Boulevard, Rīga 

 

Katedra 

sociálnej práce 

Ľudmila 

Krajčíriková 
CEEPUS LS 1.5.-9.5.2018 

Uniwersytet 

Przyrodniczo-

Humanisticzny w 

Siedlcach Przyrodniczo-

Humanisticzny w 

Siedlcach 

 

 

Učiteľská (pedagogická) mobilita zo zahraničia – prichádzajúci vyučujúci 2018 

 

Pracovisko 
Meno 

a priezvisko 

Povaha 

mobility 
Trvanie mobility 

Destinácia 

mobility 

Faculty of Science, 

Humanities and 

Education 

Technical 

University of 

Liberec 

Dr. Helena 

Kalábová 
Erasmus + 

LS 

12.2.– 16.2.2018 

Katedra sociálnej 

práce 
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Faculty of Science, 

Humanities and 

Education 

Technical 

University of 

Luberec 

Dr. Květuše 

Sluková 
Erasmus + 

LS 

12.2.– 16.2.2018 

Katedra sociálnej 

práce 

Akad. Im. Jana 

Dlugosza, 

Czestochowa 

doc. Aleksandra 

Siedlaczek-Swed 
Erasmus + 

LS 

9.4-13.4.2018 

Katedra sociálnej 

práce 

Akad. Im. Jana 

Dlugosza, 

Czestochowa 

doc. Areka 

Marzec 
Erasmus + 

 

LS 

9.4-13.4.2018 
Katedra sociálnej 

práce 

Akad. Im. Jana 

Dlugosza, 

Czestochowa 

dr hab., prof. AJD 

Daniel Kukla 

 

Erasmus + 

 

LS 

9.4-13.4.2018 
Katedra sociálnej 

práce 

Pans.Wysz.Szkola 

im J. Grodka w 

Sanoku 

 

Dr. Agata 

Wolanin 

Erasmus + 
LS 

23.4.-27.4.2018 

 

 

Katedra sociálnej 

práce 

Pans.Wysz.Szkola 

im J. Grodka w 

Sanoku 

 

Dr. Urszula 

Ordon 

Erasmus + 
LS  

23.4.-27.4.2018 

 

 

Katedra sociálnej 

práce 

S.Staszic 

University of 

applied scineces in 

Pila 

Dr. Kosmatka 

Romualda 

Malgorzata Erasmus + 

LS 

19.2.-23.2.2018 

Katedra sociálnej 

práce 

Akad. Im. Jana 

Dlugosza, 

Czestochowa 

Prof. Marzec  

Arkadius Erasmus + 

ZS 

4.12.-7.12.2018 

 Katedra sociálnej 

práce 

 

 

 

Ivano-Frankivsk, 

Ukraine 

Oksana 

Kovalyshyn 

Iné 

programy 

ZS 

1.9.2018-31.1.2019 

 Katedra sociálnej 

práce 

 

 

Doktorandská mobilita do zahraničia 

 

Pracovisko PF 

KU 

Meno 

a priezvisko 

Povaha 

mobility 
Trvanie mobility 

Destinácia 

mobility 
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Katedra sociálnej 

práce 
Katarína Özger Erasmus + 

LS 

6.2.-22.6.2018 

Ostravská 

Univerzita 

Česká republika 

Katedra sociálnej 

práce 
Boris Pták Erasmus + 

 

LS 

1.3. -31.5.2018 

Pražská vysoká 

škola 

psychosociálních 

studií, 

Česká republika 

 

 

Študentská mobilita zo zahraničia -  prichádzajúci študenti 2018 

 

Prichádzajúci z 
Meno 

a priezvisko 
Povaha mobility Trvanie mobility 

Destinácia 

mobility 

Katolicku 

Uniwersytet 

Lubelski 

Poland 

Dmytro Muzyka Erasmus + 

ZS 

18.9.2017 - 

4.2.2018 

Katedra sociálnej 

práce 

Pricipal of 

Rajagiri College 

of Social Sciences 

 

Jolly John 

Odathakkal 

Varghese 

Iná mobilita 
LS 

1.5.-31.5.2018 

Katedra sociálnej 

práce 

Pricipal of 

Rajagiri College 

of Social Sciences 

 

Francis Padavil 

Mathew 
Iná mobilita 

 

LS  

1.5.-31.5.2018 
Katedra sociálnej 

práce 

Pricipal of 

Rajagiri College 

of Social Sciences 

 

Namita Baby Iná mobilita 

 

LS 

1.5.-31.5.2018 
Katedra sociálnej 

práce 

Pricipal of 

Rajagiri College 

of Social Sciences 

 

Aryalakshimi 

Krishnakumar 
Iná mobilita 

 

LS 

1.5.-31.5.2018 
Katedra sociálnej 

práce 
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VIII. Podporné činnosti katedry 

 

 

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 

Členka Vedeckej rady PF KU v Ružomberku, odbor sociálna práca 

Členka Vedeckej rady KU v Ružomberku, odbor sociálna práca 

Editorka publikácie ŽILOVÁ, A.-NOVOTNÁ,A..-GRETKOWSKI,M.:Elder and Social 

Changes in Society:Reflection of Research,2018,Milano:EDUCatt-169 s., ISBN 978-88-

9335-328-1 

Hlavná vedecká garantka medzinárodného vedeckého kongresu Rizikové skupiny 

obyvateľstva a sociálne zmeny v spoločnosti, KSP,PF,Katolícka univerzita v 

Ružomberku,29.6.2018 

Členka vedeckej rady konferencie Sociálna edukácia VII., 6.11.2018 v rámci Týždňa 

vedy a techniky na Slovensku,5.-11.11.2018. Vrbica-cintorín v Liptovskom Mikuláši 

Členka vedeckej rady konferencie Romologické diskurzy RODI 2018 (Vakares pal o 

Roma),15.11.2018, Ústav romologických štúdií  FSVaZ UKF v Nitre 

VI.medzinárodná vedecká konferencia- Marketing Management, Trade, Financial and 

Social Aspects of  Business, Košice, Užgorod, Máj 17-19, 2018 

Oponentka  v habilitačnom konaní Mgr.Jurina Rusnáková, PhD.(habilitačná práca na 

tému Sociálna a opora a teórie sociálnych sietí v kontexte práce s obyvateľmi 

marginalizovaných rómskych komunít,19.3.2018,Fakulta sociálnych vied a 

zdravotníctva,UKF v Nitre 

Oponentka  v habilitačnom konaní PhDr.Boženy Igliarovej,PhD. (habilitačná práca na 

tému “Mladí ľudia na trhu práce”,25.10.2018,VŠZaSP sv.Alžbety 

Oponentka inauguračného konania doc.PhDr. Kvetoslavy Repkovej, CSc. Za 

profesorku v Študijnom odbore „sociálna práca”. Filozofická fakulta Prešovskej 

univerzity v  Prešove,12.11.2018 

 

Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. 

Člen Asociácie mediátorov Slovenska 

Člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti 

Člen spoločnosti pre arteterapiu Terra Therapeutica 

Člen Slovenskej komory psychológov 

Predseda vedeckého výboru medzinárodej konferencie Mediácia - metóda a profesia, 

Modra, 13. - 14. 4. 2018 

Člen habilitačnej komisie - PhDr. Janka Bursová, PhD., KU v Ružomberku, 2018 

Člen inauguračnej komisie - doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et PhD., TU v 

Trnave, 2018 

callto:13.%20-%2014.%204.%202018
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Odborný garant vzdelávacieho program Mediácia, Centrum ďalšieho vzdelávania UK 

v Bratislave 

Recenzia príspevku "Prediktory naplnenia poradenského cieľa v sociálnom 

poradenstve zameranom na riešenie výchovných problémov detí" pre časopis Sociální 

práce/Sociálna práca 

 

doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. 

Medzinárodná vedecká konferencia Katedry sociálnej práce Pedagogickej 

fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, „Drogové závislosti a ich 

prevencia v komunite“, Rektorát KU v Ružomberku, 6.6.2018. Členka 

vedeckého výboru konferencie: doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. 

Medzinárodná vedecká konferencia Sociálne služby v samospráve, Mestský 

úrad v Ružomberku, 26.10.2018. Členka vedeckého výboru konferencie: 

doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. 

Výskumný ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave - 

od 01.12.2016  členka Vedeckej rady 

Členka Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Členka Odborovej komisie v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca na 

PF KU v Ružomberku 

 

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA. 

Vedecký garant. Interdicsiplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii 

a sociálnej práci. VIII. medzinárodná vedecká konferencia. Ružomberok, 26. apríla 

2018. 

Členka organizačného výboru 8. medzinárodnej vedeckej konferencie. 

„Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencií a sociálnej práci“. 

FZ KU v Ružomberku. 26.4.2018.  

Členka vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie. 100 rokov univerzity 

Kamianec - Podiľskyj. „Pedagogické a sociálne aspekty telesnej výchovy a telesnej 

terapie“ 02.-03. máj 2018. Kamianec - Podiľskyj 2018. 

Členka vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry sociálnej 

práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Drogové závislosti 

a ich prevencia v komunite“. 06. júna 2018, PF KU Ružomberok. 

Členka vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie „Sociálne služby 

v samospráve“. 26.10.2018, Mestský úrad Ružomberok. 

Spoluorganizátorka zasadnutia Snemu 2019  Slovenskej komory SP a ASP konaného 

v Ružomberku dňa 10.01.2019 na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity 

v Ružomberku v Aule Jána Pavla II.  
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Regionálna zástupkyňa Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov 

sociálnej práce pre Žilinský samosprávny kraj, v Bratislave, 25.1.2018. 

Členka komisie pre habilitačné konanie 9.5.2018 – členka komisie ako oponent pre 

obhajoby habilitačnej práce PhDr. Janky Bursovej, PhD. FZaSP TU v Trnave.  

26.10.2018 – členka komisie pre obhajoby habilitačnej práce PhDr. Andrei Gállovej, 

PhD. VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava. 

Recenzentka zborníka Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej 

asistencii a sociálnej práci. Zborník z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie. 

Ružomberok 26.4.2018. Vydavateľstvo: VERBUM - vydavateľstvo KU v Ružomberku.  

2018. s. 135. ISBN 978-80-561-0546-7. CD. 

Recenzentka vysokoškolskej učebnice Metódy a metodika sociálnej práce IV. /Lenka 

Štefáková a kol. Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, 2018. – 222 s. – ISBN 978-80-561-0576-4. 

Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku.  

Členka  predstavenstva  Komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce 

na Slovensku v roku 2018 

Členka sociálnej komisie pri MsZ Ružomberok v roku 2018 

Členka komisie sociálnej pomoci pri VUC Žilina v roku 2018 

Odborná garantka komunitného plánovania sociálnych služieb mesta Ružomberok 

2018 

Členka komisie pre prijímacie konanie v doktorandskom štúdiu v študijnom 

programe Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby v študijnom odbore 

Sociálna práca, PF KU v Ružomberku  

Predseda komisie pre rigorózne konanie v odbore sociálna práca 

Predseda skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v bakalárskom, 

magisterskom  študijnom programe Sociálna práca dennej a externej formy PF KU 

v Ružomberku 

Predseda komisie pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov v programe špecializačného vzdelávania: Prevencia 

drogových závislostí na  PF KU v Ružomberku. 

 

doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.  

Člen Rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelávanie a kultúru  

Člen Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku.  

Hosťujúci člen Komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce na 

Slovensku  

Člen redakčnej rady časopisu Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in 

Ružomberok – Vedecké štúdie Katolíckej univerzity v Ružomberku, ISSN 1335 – 9185 
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doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. 

Členka vedeckej rady časopisu Rocznik Praca socjalna, vydávaný 1x ročne v januári 

(od 2014), Zeszyt Praca Socjalna, [Issue of Social Work],  Czasopismo: Roczniki 

Teologiczne, Lublin, KUL, ISSN: 2353-7272 

Členka akademickej rady (redakčnej rady)  časopisu Charity. Philanthropy and social 

work. Od No 1/2014 ed. Wierzbieniec, W. Jarosław: PWSTE. 96 p. ISSN 2353-4605 

Členka vedeckej rady časopisu: Społeczeństwo. Edukacja. Język, Wydawnicztwo 

PWSZ Plock, ISSN 2353-1266, e-ISSN 2449-7983 Czasopismo indexovaný v  Index 

Copernicus (ICV 2015: 46.98) a dostupný tiež v bázach: BazHum a CEJSH (The Central 

European Journal of Social Sciences and Humanities). 

Členka vedeckej rady zborníkového časopisu Rocznik towarzystwa naukowego Plockiego 

(yearbook of scientific society of Plock IX), Plock 2018, ISSN 0860-56-37. 

Vedecká garantka medzinárodného vedeckého kongresu „Rizikové skupiny 

obyvateľstva a sociálne zmeny v spoločnosti“, ktorý sa konal 29. júna 2018. Katedra 

sociálnej práce, Pedagogickej fakulty, Katolíckej iniverzity v Ružomberku.  

Členka vedeckého výboru vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Sociálne 

služby v samospráve. Ružomberok, 26. 10. 2018. Mesto Ružomberok, Katedra soiálnej 

práce PF KU v Ružomberku, Nadácia MONDI, Slovenská komora SP a ASP.  

Zástupkyňa predsedu odborovej komisie, odbor sociálna práca, Pedagogická fakulta, 

Katolícka univerzita, Ružomberok, od 26. 4. 2017 

Členka odborovej komisie, odbor sociálna práca, Pedagogická fakulta, Katolícka 

univerzita, Ružomberok 

 

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 

Členka Vedeckej rady PF KU v Ružomberku. 

Členka Vedeckej rady Ústavu sociální práce, Univerzita Hradec Králové. 

Členka Správnej rady Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci. 

Členka redakčnej rady odborného časopisu „Revue sociálnych služieb“ 

Členka redakčnej rady časopisu Sociální práce / Sociálna práca (odborný recenzovaný 

časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci, SCOPUS 2016 - ) 

Členka redakčnej rady "Social Work"  The academic journal Social Work is included in 

the Ulrich’s PROQUEST, C.E.E.O.L. databases. Mykolas Romerys Unversity, ISSN 

online 2029-2775 / ISSN print 1648-4789. 

Členka redakčnej rady vedecko-odborného časopisu pre sociálnych pracovníkov 

a chronicky chorých... „Sociálno zdravotnícke spektrum“, ISSN 1339-2379. 

Členka vedeckej rady medzinárodnej konferencie Hradecké dny sociální práce XIV. 

Členka vedeckého výboru medzinárodnej konferencie Košické dni sociálnej práce  
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Členka vedeckého výboru medzinárodnej konferencie:  International Conference 

„Society. Health. Welfare 2018“. 10. – 12. 10. 2018. Organizátor: Riga Stradins 

University 

Cena primátora mesta Ružomberok 

 

PhDr. Angela Almašiová, PhD. 

Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku. 

Predsedníčka Stálej komisie pre ŠVOČ v odbore sociálna práca pri Asociácii 

vzdelávateľov v sociálnej práci. 

Členka vedeckého a organizačného výboru konferencie Drogové závislosti a ich 

prevencia v komunite, konanej 06. 06. 2018 v Ružomberku.    

Členka vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie „Sociálne služby v 

samospráve“. Ružomberok, 26.10.2018 

Zúčastnila sa ďalšieho  vzdelávania v oblasti štatistických metód (konkrétne 

Bayesovská štatistika), ktorú organizovala spoločnosť Acrea, s. r. o. – analytical 

centrum v Prahe 

Absolvovala školenie od 10. do 11.1.2018 v Olomouci, ČR: Školenie v programe 

Atlas.ti na analýzu kvalitatívnych dát 

Absolvovala školenie od 20. do 23.03.2018 v Olomouci, ČR: Úvod do bayesovskej 

analýzy dát 

Absolvovala školenie od 03. do 05.06.2018 v Prahe, ČR: Klasifikačné a asociačné 

stromy 

 

Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD. 

Členka Dozornej rady AVSP - Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku.  

Členka Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.  

Členka organizačného výboru Študentskej vedeckej odbornej činnosti v odbore 

Sociálna práca – školské kolo - na Katedre sociálnej práce PF KU v Ružomberku. 

Ružomberok, 12. apríl 2018. 

Členka hodnotiacej komisie pre školské kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti v 

odbore Sociálna práca na Katedre sociálnej práce PF KU v Ružomberku. Ružomberok, 

12. apríl 2018.  

Členka vedeckého výboru 9. medzinárodnej vedeckej konferencie „Interdisciplinárna 

kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“. Ružomberok, 

26.apríl 2018. 

Členka organizačného a vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie 

„Drogové závislosti a ich prevencia v komunite“. Ružomberok, 06.jún 2018.  
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PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. 

Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku 

Členka Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov 

Členka Asociácie sociálnych poradcov a sociálnych pracovníkov SR 

Členka organizačného a vedeckého výboru konferencie „Drogové závislosti a ich 

prevencia v komunite“ v Ružomberku v termíne 6.4.2018 

Členka  vedeckého výboru konferencie „Sociálne služby v samospráve“ v 

Ružomberku v termíne 26.10.2018 

Členka komisie pre prijímacie konanie na bakalárske a magisterské štúdium v 

študijnom programe sociálna práca na PF KU 

Erasmus koordinátor pre katedru sociálnej práce 2018 

Recenzentka knihy: Habánik Tomáš, Chudoba ako aktuálny problém dnešnej 

společnosti, Trnava, 2018 

 

PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 

Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku. 

Členka Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. 

Metodička odbornej praxe na Katedre sociálnej práce. 

Členka vedeckého výboru 8. Medzinárodnej vedeckej konferencie „Interdisciplinárna 

kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“. Ružomberok, 

26.04.2018 

Členka vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie „Drogové závislosti a 

ich prevencia v komunite“. Ružomberok, 06.06.2018 

Členka vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie „Sociálne služby v 

samospráve“. Ružomberok, 26.10.2018 

Členka organizačného výboru 9. Medzinárodnej vedeckej konferencie 

„Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“. 

Ružomberok, 26.04.2018 

Členka organizačného výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie „Drogové 

závislosti a ich prevencia v komunite“. Ružomberok, 06.06.2018 

Zostavovateľka vysokoškolskej učebnice Metódy a metodika sociálnej práce IV. : 

Vybrané oblasti z praktickej sociálnej práce. - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum - 

vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2018. - 222 s. - ISBN 978-80-561-

0576-4. 

Zostavovateľka vysokoškolskej učebnice Základy hospicovej a paliatívnej 

starostlivosti pre sociálnych pracovníkov. - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum - 

vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2018. - 201 s. - ISBN 978-80-561-

callto:978-80-561-0576-4
callto:978-80-561-0576-4
callto:978-80-561-0577-1
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0577-1. 

Vedenie bakalárskych, diplomových a DPŠ prác. 

Oponentúra rigoróznej práce – Mgr. Viera Krištofíková: Podpora, pomoc a 

poradenstvo rodinám so sluchovo postihnutým dieťaťom v rámci včasnej intervencie. 

Ružomberok: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, 2018 

Členka rigoróznej komisie pre rigorózne konanie, Pedagogická fakulta, Katolícka 

univerzita v Ružomberku 

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu „Kontakt s klientom so 

špecifickými potrebami“ v rozsahu vyučovacích 16 hodín. Lektor: Mgr. Eva 

Vernerová. V Bratislave 04.-05.01.2018 

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu „Hranice“ v rozsahu 20 

vyučovacích hodín. Lektor: Mgr. Vladimír Hambálek. V Bratislave 16.-17.01.2018 

 

Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.  

Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku. 

Členka organizačného a vedeckého výboru konferencie „Drogové závislosti a ich 

prevencia v komunite“ v Ružomberku v termíne 6.4.2018 

Členka  vedeckého výboru konferencie „Sociálne služby v samospráve“ v 

Ružomberku v termíne 26.10.2018 

Členka komisie pre prijímacie konanie na bakalárske a magisterské štúdium v 

študijnom programe sociálna práca na PF KU 

Členka komisie pre prijímacie konanie v doktorandskom štúdiu v študijnom 

programe Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby v študijnom odbore 

Sociálna práca, PF KU v Ružomberku  

Členka komisie pre rigorózne konanie v odbore sociálna práca 

Členka skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v bakalárskom, magisterskom  

študijnom programe Sociálna práca dennej a externej formy PF KU v Ružomberku 

Členka komisie pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov v programe špecializačného vzdelávania: Prevencia 

drogových závislostí na  PF KU v Ružomberku 

 

Mgr. Katarína Kohútová, PhD.  

Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku. 

Členka vedeckého a organizačného výboru konferencie Drogové závislosti a ich 

prevencia v komunite, konanej 06. 06. 2018 v Ružomberku.    

Členka vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie „Sociálne služby v 

samospráve“. Ružomberok, 26.10.2018 

Členka komisie celoslovenského kola ŠVOČ v kategórii magisterské štúdium: 2018 – 

Prešovská univerzita v Prešove. 

callto:978-80-561-0577-1
callto:04.-05.01.2018
callto:16.-17.01.2018
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Členka komisie fakultného kola ŠVOČ – 2015 (trvá). 

Zúčastnila sa ďalšieho  vzdelávania v oblasti štatistických metód (Klasifikačné 

a asociačné stromy a Úvod do bayesovskej analýzy dát), ktorú organizovala 

spoločnosť Acrea, s. r. o. – analytical centrum v Prahe. 

Absolvovala školenie od 10. do 11.1.2018 v Olomouci, ČR: Školenie v programe 

Atlas.ti na analýzu kvalitatívnych dát 

Absolvovala školenie od 20. do 23.03.2018 v Olomouci, ČR: Úvod do bayesovskej 

analýzy dát 

Absolvovala školenie od 03. do 05.06.2018 v Prahe, ČR: Klasifikačné a asociačné 

stromy 

 

Mgr. Daniel Markovič, PhD.  

Rozvrhár Katedry sociálnej práce PF KU (od roku 2009). 

Správca facebookovej stránky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v 

Ružomberku (od roku 2017). 

Člen promotímu PF KU (výjazdy na stredné školy, veľtrhy vysokých škôl v Žiline, 

Prešove). 

Člen Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku (od roku 2012). 

Člen Rady Asociácie vysokoškolských poradcov Slovenska (od roku 2013). 

Člen Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (od roku 2015). 

Vyučujúci Univerzity tretieho veku na Katolíckej univerzite v Ružomberku (od roku 

2013). V roku 2018 predniesol prednášku na tému Komunikačné zručnosti na 

zvládanie záťažových situácií. 

Člen komisie pre bakalársku súťažnú kategóriu celoslovenského kola Študentskej 

vedeckej odbornej činnosti v odbore sociálna práca (od roku 2015),  v roku  2018 sa 

konala v Prešove. 

Člen komisie pre prijímacie konanie na doktorandské štúdium v študijnom programe 

sociálna práca na PF KU (jún a august 2018). 

Člen komisie pre prijímacie konanie na doktorandské štúdium v študijnom programe 

poradenstvo a sociálna komunikácia (jún 2018). 

Recenzent a člen vedeckého výboru: Journal of Education, Psychology and Social 

Sciences. ISSN: 1339-1488. Sci-Pub Journals.  

Recenzent a člen vedeckého výboru: SHS Web of Conferences. Čísla: 40 a 51 /2018. 

Pozvaná prednáška: MARKOVIČ, D. Comparison Of Social Group Work With Social 

Casework In Social Work. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference 

“SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2018”. Albena, Bulharsko. 30. 08. 2018. 

Moderátor sekcie: SGEM 2018 International Multidisciplinary Scientific Conference on 

Social Sciences & Arts – 29. 8. 2018. Session Chairman during plenary scientific session 

on 12. Sociology and Healthcare, 13. Education and Educational Research. 

Predseda sekcie: International Conference „Society. Health. Welfare 2018“ – 11. 10. 

2018. Riga Stradins University, Lotyšsko – predseda sekcie 5 Social Work. 
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Člen medzinárodného vedeckého výboru konferencie: 6th HASSACC 2018 – 

Academic Online Conference: Interdisciplinary approaches in Human and Social 

Sciences. 24. – 30. 09. 2018. Organizátori: Publishing Society, Zilina; Science & 

Technology Park Zilina. 

Člen medzinárodného vedeckého výboru konferencie:  International Conference 

„Society. Health. Welfare 2018“. 10. – 12. 10. 2018. Organizátor: Riga Stradins 

University 

Člen vedeckého výboru: Rizikové skupiny obyvateľstva a sociálne zmeny v 

spoločnosti, medzinárodný vedecký kongres. 18. 06. – 28. 06. 2018. PF KU, Katedra 

sociálnej práce  v spolupráci s Rajagiri College of Social Sciences v Kochi, India, 

Szkołou Wyższou im. Pawła Włodkowica w Płocku (Poľsko) a University of Toronto 

(Kanada) 

Člen vedeckého výboru: Drogové závislosti a ich prevencia v komunite, 

medzinárodná vedecká konferencia. 6. júna 2018, PF KU, Katedra sociálnej práce 

Člen vedeckého výboru: Sociálne služby v samospráve, medzinárodná vedecká 

konferencia, 26. 10. 2018, PF KU, Katedra sociálnej práce 

Vedenie prednášok a cvičení v anglickom jazyku pre študentov prichádzajúcich na 

mobilitu Erasmus+ a iné mobility: Contemporary action in social work as a scientific 

discipline and as a practical profession a History of Social Work 

Tvorba webu: Drogové závislosti a ich prevencia v komunite, medzinárodná vedecká 

konferencia http://kongresruzomberok.wixsite.com/prevencia 

Tvorba webu: Rizikové skupiny obyvateľstva a sociálne zmeny v spoločnosti, 

medzinárodný vedecký kongres https://kongresruzomberok.wixsite.com/2018 

Tvorba webu: Sociálne službyv samospráve, medzinárodná vedecká konferencia 

http://bit.ly/socialne_sluzby_v_samosprave 

 

 

Podporné činnosti doktorandov  

 

JUDr. Ing. Tomáš Caban, JUDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, Ing. Zuzana Cabanová 

Holdošová, Mgr. Katarína Kobelová, Mgr. Patrik Lompart, Mgr. Janka Repková sa 

podieľali na organizovaní Dňa otvorených dverí Katedry sociálnej práce na PF KU 

v Ružomberku dňa 06.02.2018. 

 

JUDr. Ing. Tomáš Caban, JUDr. PhDr. Miroslav Gejdoš a Mgr. Janeta Teluchová sa 

podieľali na príprave Literárnej kaviarne, ktorá sa uskutočnila 28. 03. 2018 na Katedre 

sociálnej práce PF KU v Ružomberku. 
 

Mgr. Eva Brišová, Mgr. Katarína Kobelová boli v organizačnom výbore 8. 

medzinárodnej vedeckej konferencie „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, 
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pôrodnej asistencií a sociálnej práci“ konanej dňa 26.4.2018 na Fakulte zdravotníctva 

KU v Ružomberku. 

 

Mgr. Katarína Kobelová participovala pri tvorbe dotazníka v štatistickom programe 

TAP pre Komunitný plán sociálnych a súvisiacich služieb Mesta Ružomberok, pre 

Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v Žilinskom samosprávnom kraji  a pre projekt 

v spolupráci s Onkologickým oddelením v ÚVN SNP FN Ružomberok 

 

Mgr. Lucia Bellová, Mgr. Nikola Benecová, Mgr. Eva Brišová,  Mgr. Jozef Fecenko, 

JUDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, Mgr. Michaela Janáková, Mgr. Katarína Kobelová, Mgr. 

Boris Pták, Mgr. Katarína Sisiková, Mgr. Janeta Teluchová,  Mgr. Beáta Valentínyová 

boli v organizačnom výbore medzinárodnej vedeckej konferencie ,,Drogové závislosti 

a ich prevencia v komunite", ktorá sa konala dňa 6.6.2018  v Univerzitnej knižnici 

Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

 

Mgr. Michaela Janáková absolvovala v období od januára 2018 do júla 2018 stáž v 

abstinenskom klube,, A-klub Nádej" vo Zvolene. Cieľom bolo oboznámenie sa s 

chodom klubu, získanie skúsenosti s fungovaním svojpomocnej podpornej skupiny a 

získanie podnetov pre výskumnú činnosť.  

 

JUDr. Ing. Tomáš Caban, JUDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, Ing. Zuzana Cabanová  

Holdošová, Mgr. Katarína Sisiková a Mgr. Janeta Teluchová,  participovali na 11. 

ročníku Detskej univerzity v Ružomberku s podnázvom "Čo je veda, to je veda!" 

konanej v  dňoch 2.-6. júla 2018 na Katolíckej univerzite v Ružomberku. 

 

Mgr. Štefan Halaj, PhDr. Tomáš Hvostík, Mgr. Nikola Lukáčová, Mgr. Katarína 

Sisiková boli v organizačnom výbore medzinárodného vedeckého 

kongresu „Rizikové skupiny obyvateľstva a sociálne zmeny v spoločnosti“ konaného 

v dňoch 18. až 29. júna 2018 (prvé rokovanie) a 10. až 17. septembra 2018 (druhé 

rokovanie). 

 

Mgr. Katarína Kobelová je manažér pracovnej skupiny "Dospelí, seniori a občania so 

zdravotným zvýhodnením" v Komunitnom pláne sociálnych a súvisiacich služieb 

mesta Ružomberok 

 

Mgr. Barbora Antolová, Mgr. Filip Bambúch, Mgr. Eva Brišová, JUDr. Ing. Tomáš 

Caban, JUDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, Mgr. Štefan Halaj, Ing. Zuzana Cabanová 

Holdošová, PhDr. Tomáš Hvostík, Mgr. Lenka Chlebanová, Mgr. Michaela Janáková , 

Mgr. Katarína Kobelová, Mgr. Veronika Ladňáková,  Mgr. Romana Longauerová, 

Mgr. Nikola Lukáčová, Mgr. Katarína Oezger, Mgr. Boris Pták, Mgr. Katarína Sisiková, 

Mgr. Janeta Teluchová, Mgr. Beáta Valentínyová boli v organizačnom výbore 

Medzinárodnej vedeckej konferencie „Sociálne služby v samospráve“  konanej dňa 

26.10.2018 na Mestskom úrade v  Ružomberku.  
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PhDr. Tomáš Hvostík pôsobil ako koordinátor v programe ICPM - Intercultural Project 

Management  Programme, ktorý sa konal v dňoch 4. 11 – 16.11. 2018 na Ostravskej 

univerzite  

 

Mgr. Filip Bambúch  vedie folklórny súbor Čebrať pôsobiaci na Katolíckej univerzite 

v Ružomberku  

 

Mgr. Katarína Kobelová a Mgr. Beáta Valentínyová sú členkami akademického senátu 

PF KU pre doktorandský stupeň štúdia. 

 

Mgr. Katarína Özger  založila a podieľala sa na činnosti občianskeho združenia 

Spojenia, ktorého cieľom je pomáhať občanom Ružomberka prekonávať ťažké životné 

situácie. 

 

Mgr. Boris Pták realizoval "Najmilší koncert roka 2018 " v Ružomberku, regionálneho 

kola umeleckej prehliadky detí z detských domovov a náhradných rodín zo Žilinského 

kraja, zúčastnil sa lyžiarskeho  sústredenia s deťmi z detského domova Liptovský 

hrádok a nízkoprahového klubu  Fun club Fortuna z Bratislavy v Jasenskej doline a od 

roku 2012 je dobrovoľníkom a manažérom Anjelského programu v SPDDD Úsmev 

ako dar v Ružomberku. 

 

Mgr. Filip Bambúch  participoval pri organizovaní rôznych aktivít pre zahraničných 

študentov prichádzajúcich na PF KU v rámci Erasmus +  

 

PaedDr. Tomáš Hvostik   založil v roku 2018 a podieľal sa na 

činnosti  občianskeho  združenia Úsmev pre radosť o.z. Cieľom činnosti združenia je 

napomáhať rozvoju športu, wellnes a zdravia. Jednou z úloh združenia je 

organizovanie rozvojových programov, vykonávať ďalšie podporné činnosti zo 

športovej oblasti a vytvárať  ekonomické a materiálno-technické, personálne 

administratívne, sociálne, ekologické, bezpečnostné a iné podmienky  pre rozvoj 

činnosti športu, wellnes a zdravia. 
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IX. Rozvoj Katedry sociálnej práce 

 

Pracovníci Katedry sociálnej práce pracujú na odbornom a vedeckom raste, o čom 

svedčia aj rozvojové projekty katedry. V rámci katedry sa vytvára vhodné prostredie 

na rôzne výskumy, vedecké štúdie, odborné garancie projektov, s ohľadom na 

dlhodobý zámer Katolíckej univerzity v Ružomberku na roky 2018-2023, zvlášť v tretej 

kapitole Výskum.  

Z rozvojového projektu 002KU-2-3/2016 Rozvoj a podpora kvalitného a udržateľného 

vzdelávania na KU, bolo na Katedre sociálnej práce vytvorené  Sociálno-pedagogické 

výskumné laboratórium, ktoré permanentne  slúži pre účely výskumných aktivít 

študentov, doktorandov a pedagogických zamestnancov, ako aj pre účely edukácie 

študentov PF KU z oblasti kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Súčasťou 

laboratória je i novo zakúpený softvér TAP Systém a Atlas.ti.  Softwér TAP slúži na 

prípravu, skenovanie a automatizované vyhodnocovanie testov/dotazníkov. 

Laboratórium je vybavené 10 počítačovými zostavami, skenerom a dvoma 

tlačiarňami. Získaný Softvér a jeho následné využitie  slúži na usporiadanie, 

analyzovanie a spracovanie kvantitatívnych, kvalitatívnych dát a umožňuje 

spracovanie a triedenie dát pre potreby realizovaných výskumov pedagógmi a 

študentmi PF KU v Ružomberku. 

Hlavným cieľom, ktorý si Katolícka univerzita v rokoch 2018-2023 dala za cieľ, je 

skvalitňovanie a podpora postavenia Katolíckej univerzity v Ružomberku ako 

výskumnej inštitúcie, ktorá spolupracuje na medzinárodnom výskume 

prostredníctvom interdisciplinárneho výskumu a dialógu, založenom na prepojení 

náboženstva a kultúry, viery a vedy. 

 

Rozvojové aktivity doktorandov  

Doktorandi Katedry sociálnej práce prehlbovali aj v roku 2018 svoju kvalifikáciu na 

viacerých vzdelávacích podujatiach.  

 

Mgr. Filip Bambúch  

Od septembra 2018 sa pravidelne na mesačnej báze zúčastňuje prípravy na misie v 

rámci projektu SAVIO u Saleziánov don Bosca. Po absolvovaní 10 mesačnej prípravy 

bude nasledovať aktívna účasť na misií v zahraničí. 

 

Mgr. Katarína Özger  

Zúčastnila sa na odbornom seminári pod názvom Agresívne dieťa?  Systematické 

riešenia problémového chovania“ pod vedením lektora PhDr. Jána Svobodu  Seminár 

sa konal dňa 19.03.2018 v Ružomberku.  
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JUDr. Ing. Tomáš Caban 

Zúčastnil sa v dňoch 10.-12.05.2018 seminára advokátskych koncipientov v obci Tále - 

hotel Partizán, ktorý viedla Slovenská advokátska komora, obsahom seminára bolo 

zameranie na výkon advokátskeho povolania. 

 

Mgr. Michaela Janáková 

Dňa 21.9.2018 absolvovala seminár ,,Sdílená pěstounská péče - nová forma pomoci 

závislým matkám" v rozsahu  3 h., seminár sa konal na Medzinárodnej vedeckej 

konferencii XIV. Hradecké dny sociální práce ,,Nové směry, trendy a inovace 

v sociální práci", Hradec Králové, 21.- 22. 9. 2018. 

 

Ing. Zuzana Cabanová Holdošová 

Dňa 23.11.2018 sa zúčastnila odbornej konferencie na tému Udržateľnosti budúcich 

dôchodkov, ktorá sa konala na Župnom nám. č. 12 v Bratislave. 
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X. Medzinárodné aktivity Katedry sociálnej práce 

 

 

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 

Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii Naukowo – Szkoleniowej „Rodzina w 

przestrzeni społecznej“, ktorá sa konala dňa 17.11. 2018 v Wyzsza szkola 

pedagogiczna Im. J. Korczaka w Warszawie. 

Členka vedeckého a organizačného výboru medzinárodnej konferencie Naukowo – 

Szkoleniowej „Rodzina w przestrzeni społecznej“, ktorá sa konala dňa 17.11. 2018 v 

Wyzsza szkola pedagogiczna Im. J. Korczaka w Warszawie. Aktívna účasť 

s príspevkom na tému: Postoje chudobných rodičov k vzdelaniu ich detí 

Členka Vedeckej rady Uniwersytet pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w 

Krakowie,Wydzial Pedagogiczny 

 

doc. PhDr. Markéta Rusnáková 

Členka redakčnej rady časopisu Sociální práce / Sociálna práca (odborný recenzovaný 

časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci, SCOPUS 2016) 

Členka redakčnej rady "Social Work"  The academic journal Social Work is 

included in the Ulrich’s PROQUEST, C.E.E.O.L. databases. Mykolas Romerys 

Unversity, ISSN online 2029-2775 / ISSN print 1648-4789. 

Členka vedeckej rady medzinárodnej konferencie Hradecké dny sociální práce 

XIV. 

Členka vedeckej rady medzinárodnej konferencie „Society. Health. Welfare.“ 

Riga, Litva. 

 

doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. 

VII Miedzynarodowa Konferencja Naukowa „Wspólczesne wyzwania wobec edukacji 

elementarnej“, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Poľsko), 7. 5. 2018. 

Členka vedeckého výboru konferencie. 

1 st International scientific conference „Pedagogical and Social Aspects of Physical 

Education and Physical Therapy“, 2.-3. 5. 2018, Kamianets–Podilskyi National Ivan 

Ohiienko University (Ukraina). Členka vedeckého výboru konferencie. 

 

doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. 

Členstvo v akademickom programe Eurepean Humanism in the Making, ktorý 

organizuje FUCE (Európska federácia katolíckych univerzít), účasť na prípravnom 

ročníku Letnej školy na tému „European Humanism in the Making“ v Gubbiu 

(Taliansko), 8. – 12. júla 2018 
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Členstvo v programe HEST (Higher Education for Social Transformation), ktorý 

realizuje Jesuit Conference of European Provinicals, príprava vedeckého článku na 

tému „Catholic Social Teaching as a Framework for New Business Structures“, v rámci 

medzinárodnej vedeckej publikácie s názvom „Economy, Poverty, Ethics“ 

Členstvo ako hosťujúci profesor v „Diplomovém programu trvalé formace v rodinné 

pastoraci“, ktorý riadi Pápežský teologický inštitút Jána Pavla II. pre vedy 

o manželstve a rodine v Ríme a organizuje v ak. roku 2018/19 Akadémia kánonického 

práva na Vranově u Brna (Česká rep.) 

Pozvaná prednáška na výročnom Generálnom zhromaždení FUCE (Európskej 

federácie katolíckych univerzít), ktoré sa uskutočnilo na Katolíckej univerzite Jána 

Pavla II. v Lubline (Poľsko), téma prednášky: „Christian Humanism in Dialogue: 

Challenge for Catholic Universities“ 

Pozvaná prednáška a vedenie sekcie na medzinárodnej konferencii „Etyka 

i społeczeństwo. O aktualności katolickiej nauki społecznej“, ktorú organizoval 

Instytut Jana Pawła II KUL pri Katolíckej univerzite Jána Pavla II. v Lubline (Poľsko), 

30. novembra 2018. Téma prednášky: „Ekologia ludzka od Centesimus annus do 

Laudato si'“ 

Uskutočnenie vedeckovýskumnej stáže na Fakulte veřejných politik Slezské 

univerzity v Opave (Česká rep.), v termínoch 7. – 11. mája a 29.októbra – 2. novembra 

2018(Vystúpenie s prednáškami na tému: „Etika v pomáhajúcich profesiách“, „Človek 

z pohľadu kresťanskej sociálnej a morálnej teológie“ a tiež vystúpenie na 

medzinárodnej konferencii „Proměny rodiny VIII. – Funkčnost rodiny“ s príspevkom 

na tému „Kríza rodiny ako sociálny fenomén“ 
 

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA. 

VII Miedzynarodowa Konferencja Naukowa „Wspólczesne wyzwania wobec edukacji 

elementarnej“, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Poľsko), 7. 5. 2018. 

Členka vedeckého výboru konferencie. 

Členka vedeckého výboru na medzinárodnej konferencii Naukowo – Szkoleniowej 

„Rodzina w przestrzeni społecznej“, ktorá sa konala dňa 17.11. 2018 v Wyzsza szkola 

pedagogiczna Im. J. Korczaka w Warszawie. 

 

doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.  

Členka vedeckej rady zborníkového časopisu Rocznik towarzystwa naukowego 

Plockiego (yearbook of scientific society of Plock IX), Plock 2018, ISSN 0860-56-37.   

Vedecké prednášky na zahraničných konferenciách: 
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Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii „Psychologiczne, spoleczne 

i pedagogiczne aspekty w procesie resocjalizacji, ktorá sa konala 17. 05. 2018 na 

Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Plocku.  

Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii Naukowo – Szkoleniowej „Rodzina w 

przestrzeni społecznej“, ktorá sa konala dňa 17.11. 2018 v Wyzsza szkola 

pedagogiczna Im. J. Korczaka w Warszawie. 

Prednáškové pobyty v zahraničí:  

Pozvaná prednáška – WYZSZA SZKOLA PEDAGOGICZNA, im Janusza Korczaka w 

Warszawie, WYDZIAL NAUK SPOLECZNYCH W WARSZAWIE, 17. 01. 2018 a 30. 

01. 2018. Prednášky na tému Rozvoj sociálneho poradenstva na Slovensku. 

Pozvaná prednáška – WYZSZA SZKOLA PEDAGOGICZNA, im Janusza Korczaka w 

Warszawie, WYDZIAL NAUK SPOLECZNYCH W WARSZAWIE, 17. 01. 2018 a 30. 

01. 2018. Prednášky na tému Psychoterapia a socioterapia v praxi sociálnej práce. 

 

Mgr. Daniel Markovič, PhD. 

Moderovanie sekcií vedeckých podujatí: 

SGEM 2018 International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & 

Arts, 29. 8. 2018. Session Chairman during plenary scientific session on 12. Sociology 

and Healthcare, 13. Education and Educational Research. 

International Conference „Society. Health. Welfare 2018“, 11. 10. 2018, Riga Stradins 

University, Lotyšsko – predseda sekcie 5 Social Work. 

Pozvaná prednáška v zahraničí: 

MARKOVIČ, D. Comparison Of Social Group Work With Social Casework In Social 

Work. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference “SOCIAL SCIENCES 

& ARTS SGEM 2018”. Albena, Bulharsko, 30. 8. 2018. 

Členstvo v redakčnej rade medzinárodného vedeckého časopisu: 

Journal of Education, Psychology and Social Sciences. ISSN: 1339-1488. Sci-Pub 

Journals. Reviewer - member of the scientific committee. Recenzent a člen vedeckého 

výboru. 

SHS Web of Conferences. Čísla: 40 a 51 /2018. EDP Sciences. Recenzent a člen 

vedeckého výboru 

Členstvo v medzinárodnom vedeckom výbore konferencií 

International Conference „Society. Health. Welfare 2018“. 10. – 12 . 10. 2018. 

Organizátor: Riga Stradins University. 

 

PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.  

Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii „5th International Multidisciplinary 

Scientific Conferences on Social Sciences and Arts – SGEM“ Albena, Varna, Bulgaria, 
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24. 8. – 2. 9. 2018.  Pozvaný príspevok na tému: „Financial Literacy of Social Work 

Students“ 

 

PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 

Medzinárodná vedecká konferencia „Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. 

Działania pomocowe wobec recydywistów“. Krakow, Poľsko, 12. – 13. 3. 2018. 

Prednáška na tému „Kooperácia organizácií v postpenitenciárnej starostlivosti v 

Slovenskej republikę“. Krakow, 2018. 

Pozvaná prednáška: Práca s informáciami podporujúcimi resocializačný proces. 

Medzinárodná vedecká konferencia „Readaptacja społeczna w świetle uwarunkowań 

prawnych i psychologicznych“. Krynica-Zdrój, 17. -19. 10. 2018. 
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XI. Sumár  (Executive summary)  

 

Rok 2018 bol pre Katedru sociálnej práce bohatý na podujatia, mobility a riešené 

projekty. 

Organizačná štruktúra katedry bola bez zmeny. Na Katedru nastúpilo šesť nových 

interných doktorandov do prvého ročníka. 

V roku 2018 organizovala Katedra sociálnej práce tri vedecké podujatia: prvou bola 

medzinárodná vedecká konferencia Drogové závislosti a ich prevencia v komunite, 

konala sa 6. 6. 2018. Uskutočnila sa pod záštitou predsedníčky Žilinského 

samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej a dekana Pedagogickej fakulty KU PaedDr. 

Petra Kršku, PhD. Cieľom konferencie bolo prezentovať aktuálny stav užívania 

návykových látok v komunite u rôznych cieľových skupín; vytvoriť platformu na 

širokú medziodborovú diskusiu v prevencii drogových závislostí a využiť skúmané 

dáta na tvorbu cieľov v komunitnom plánovaní sociálnych služieb. 

Druhým podujatím bol medzinárodný vedecký elektronický kongres Rizikové 

skupiny obyvateľstva a sociálne zmeny v spoločnosti, uskutočnený 18.-29.6.2018 a 10.-

17.9.2018. Kongres sa konal v spolupráci s Rajagiri College of Social Sciences v Kochim 

India), Szkołou Wyższou im. Pawła Włodkowica w Płocku (Poľsko) a University of 

Toronto (Kanada). Cieľom kongresu bolo získať a prezentovať informácie o najnovších 

vedeckých výsledkoch a teoretických záveroch projektov zameraných na poznanie 

a ovplyvňovanie spoločenských premien spoločnosti v ostatných 25 rokoch 

v sociokultúrnom a geografickom prostredí európskych a svetových krajín. 

V jesennom období sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Sociálne služby 

v samospráve, a to 26.10.2018 na Mestskom úrade v Ružomberku. Konferencia sa 

konala v spolupráci s mestom Ružomberok pod záštitou primátora mesta 

Ružomberka MUDr. Igora Čombora, PhD. a dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej 

univerzity v Ružomberku PaedDr. Petra Kršku, PhD.. 

Katedra sociálnej práce zabezpečuje štúdium v študijnom odbore sociálna práca, 

realizuje ho na všetkých troch stupňoch štúdia: bakalárskom, magisterskom 

a doktorandskom, a to v dennej aj v externej forme štúdia. V rámci Katedry sociálnej 

práce sa realizujú magisterské študijné programy Sociálna práca v dennej aj externej 

forme štúdia, Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby v dennej forme štúdia 

a Poradenstvo a sociálna komunikácia v dennej aj externej forme štúdia. 

Doktorandské štúdium prebieha v študijných programoch: Sociálna práca, Sociálna 

práca vo verejnej správe a sociálne služby a Poradenstvo a sociálna komunikácia.  

Na 15. ročníku celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti, ktoré sa 

konalo v priestoroch Inštitútu edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty 

Prešovskej univerzity v Prešove dňa 2. mája 2018, sa zúčastnili dve študentky 

magisterského štúdia Bc. Nikola Lukáčová a Bc. Silvia Ilavská, ktorá s témou Syndróm 

vyhorenia u študentov pomáhajúcich profesií  (školiteľka: PhDr. Angela Almašiová, 

PhD.) obsadila druhé miesto v kategórii magister.  
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Dňa 4. decembra 2018 si prevzala Alžbeta Pukáčová, študentka 3. ročníka odboru 

sociálna práca na PF KU, ocenenie Srdce na dlani v kategórii Kultúra 

a umenie/dobrovoľnícka služba a angažovanie sa v sociálnej sfére. Ocenenie za 

dobrovoľnícku činnosť jej udelil Žilinský samosprávny kraj.   

Pracovníci Katedry sociálnej práce podali v roku 2018 päť projektových žiadostí 

VEGA, KEGA a APVV. Podieľali sa na riešení 1 zahraničného výskumného projektu, 

3 projektov KEGA, 1 VEGA a 1 projektu APVV. Pracovníci absolvovali 18 

zahraničných mobilít Erasmus+, AGMA a CEEPUS. Na Katedru pricestovalo 10 

vyučujúcich na mobility zo zahraničia. 

V roku 2019 plánuje Katedra sociálnej práce zintenzívniť projektovú činnosť, 

medzinárodné aktivity, výzvou je taktiež zvýšenie publikačných výstupov kategórie 

A. 
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