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I.  Základné informácie o katedre KU:  

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 

 

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

Zástupca vedúceho katedry: PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 

Tajomník: PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 

Sekretariát katedry: Mgr. Alena Zaťková 

 

Štruktúra funkčných miest: 

profesor: 

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.  

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 

 

docent: 

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA 

doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. 

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 

 

odborný asistent: 

PhDr. Angela Almašiová, PhD. 

JUDr. Juraj Čech, PhD. 

Mgr. Katarína Kohútová, PhD.  

PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. (do 29.02.2020) 

Mgr. Daniel Markovič, PhD.  

Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD. 

PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. 

PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 

 

doktorandi v dennej forme štúdia: 

Mgr. Anna Masariková (od 7.9.2020) 

Mgr. Dominik Očko (od 7.9.2020) 

Mgr. Filip Bambúch (od 6.9.2018) 

Mgr. Júlia Fričová (od 13.09.2019) 

Mgr. Barbora Antolová (od 6.9.2018) 

Mgr. Lenka Chlebanová (od 6.9.2018) 

Mgr. Nikola Lukáčová (od 6.9.2018) 

Mgr. Veronika Gajdošová Ladňáková (od 6.9.2018) 

Mgr. Katarína Özger (od 1.9.2016) 
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Absolventi 2020: 

JUDr. PhDr. Miroslav Gejdoš (do 21.8.2020) 

Mgr. Katarína Kobelová (do 21.8.2020) 

Mgr. Michaela Jombíková Janáková (do 21.8.2020) 

PaedDr. Tomáš Hvostik (do 23.11.2020) 

PhDr. Zuzana Hrabovská (do 23.11.2020) 

 

Prerušené štúdium:  

Mgr. Romana Longauerová (prerušené štúdium od 1.9.2020 do 31.8.2021) 

Ing. Zuzana Cabanová Holdošová (prerušené štúdium od 1.9.2019 do 31.8.2021) 

Mgr. Lucia Pažitná (prerušené štúdium od 1.9.2018 do 31.8.2021) 

Mgr. Katarína Sisiková (prerušené štúdium od 1.2.2019 do 31.1.2021) 

 

Zanechané štúdium: 

Mgr. Eva Brišová  (zanechala štúdium) 

Mgr. Karolína Hančinová (zanechala štúdium)  

 

doktorandi v externej forme štúdia: 

PhDr. Andrea Zelenáková (od 7.9.2020) 

PaedDr. Alena Leščáková (od 13.9.2019) 

PhDr. Jana Tvarožková (od 6.9.2018) 

mgr Leszek Aftyka (od 5.9.2017) 

PhDr. Michal Lavrík (od 1.9.2016)  

mgr Remigiusz Ratajczak (od 1.9.2018) 

JUDr. Martin Kováčik (od 5.9.2017) 

JUDr. Silvia Kováčiková (od 5.9.2017) 

Mgr. Lýdia Mirgová (od 1.9.2016) 

mgr Barbara Poradzisz (od 1.10.2014) 

mgr in Robert Szota (od 1.10.2014) 

 

Absolventi 2020:  

Mgr. Marta Achimská (do 19.8.2020) 

PhDr. Marie Borová (do 19.8.2020) 

Ing. Beáta Ľubová (do 21.8.2020) 

mgr Magdalena Wardzińska (do 24.8.2020) 

mgr Iwona Teresa Włodarczyk (do 24.8.2020) 

mgr Renata Gawrońska (do 24.8.2020) 

 

Prerušené štúdium: 

Ing. Silvia Hovancová (prerušené štúdium od 1.9.2020 do 31.8.2021) 

Mgr. Ladislav Chlpík (prerušené štúdium od 1.9.2019 do 31.8.2021) 
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II. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok  

 

Organizované najvýznamnejšie podujatia katedrou 
 

Deň sociálnej práce - Aktuálne poznatky v sociálnej práci ako východisko pre 

prax, 17.03.2020 

Podujatie bolo zorganizované ku dňu sociálnej práce s nasledovným programom: 

Pozvané prednášky: PhDr. Ing. Pavol Vilček - diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej 

charity s názvom „Pôsobnosť Spišskej katolíckej charity pre klientov sociálnej práce“, 

PhDr. Silvia Pančíková - riaditeľka Centra pre deti a rodinu Detské centrum 

Slovensko s názvom „Práca s profesionálnou rodinou“ a Mgr. Pavol Ščasný - 

štatutárny zástupca Združenia STORM s názvom „Harm Reduction v praxi“. 

Zároveň malo byť súčasťou akcie otvorenie voľnej knižnice „Zober si. Ak máš, 

prines.“ 

A podujatie malo byť ukončené prednáškami a workshopmi: Mgr. Michaela 

Jombíková - Práca s rizikovým užívateľom alkoholu,  Mgr. Veronika Ladňáková - 

Skúsenosti s dobrovoľníctvom v treťom sektore, PaedDr. Tomáš Hvostík - India, 

pohľad na život inak, Mgr. Nikola Lukáčová, Mgr. Barbora Antolová - Poznatky zo 

študijného pobytu v Hradci Králové, Mgr. Veronika Ladňáková - Skúsenosti z 

pracovnej stáže v Grécku a z Erazmus+ v Grónsku. 

Kvôli opatreniam v čase koronakrízy sa podujatie konalo prostredníctvom výmeny 

informácií elektronickou formou. 

 

Hranice a riziká realizácie odborných praxí v študijnom odbore sociálna práca 

počas koronakrízy. Medzinárodná e-konferencia, 11.12.2020 

Koncom roku 2020, reagujúc na aktuálnu situáciu počas pandémie Covid – 19, sa vo 

virtuálnom priestore stretli zástupcovia viacerých univerzít a praxových pracovísk 

diskutujúcich na najaktuálnejšie problémy a témy týkajúce sa hraníc a rizík realizácie 

odborných praxí v študijnom odbore sociálna práca počas koronakrízy. 

 

Pomoc rodinám v núdzi, Ružomberok, Katedra sociálnej práce, november 2020. 

V  spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, študentmi PF KU a UPC KU v 

Ružomberku sme zbierkou trvanlivých potravín, hračiek a mikulášskych balíčkov 

pomohli 10 rodinám v hmotnej núdzi v Likavke. Manažér a organizátor zbierky 

trvanlivých potravín pre rodiny v hmotnej núdzi v rámci predmetu terénna sociálna 

práca: PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. 
 

 

Účasť členov katedry na podujatiach: 

 

Informačný seminár pre výchovných a kariérových poradcov. 27.01.2020 Rektorát 

KU.  

Mgr. Daniel Markovič, PhD. - Kariérové idey – ukážka techniky kariérového 

poradenstva pre stredoškolákov. 
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Seminár výchovných a kariérových poradcov stredných škôl ŽSK. 06. 02. 2020 

Žilinská univerzita v Žiline.  

Mgr. Daniel Markovič, PhD. - pozvaná prednáška - Interaktívne techniky pre 

dynamický trh práce. 

 

International Conference on Innovations in Science and Education in Prague. 

Medzinárodná konferencia. ISE Research Institute, Unicorn College, Praha, Česko, 

18. -20.03. 2020. 

Prednáška: Mgr. Júlia Fričová, PhDr. Katarína Kohútová, PhD., PhDr. Lenka 

Štefáková, PhD.:   Burnout Syndrome in Relation to the Sensitivity of Nurses, 

Teachers and Social Workers. 

Prednáška: Mgr. Júlia Fričová, PhDr. Lenka Štefáková, PhD., PhDr. Katarína 

Kohútová, PhD.:  Gender Stereotypes in the Professional Approach Of Social 

Workers in Slovakia. 

Prednáška: Mgr. Veronika Ladňáková – Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD.: Long-

term Unemployment of the Risk Groups in the Slovak Labour Market. 

Prednáška: Mgr. Michaela Jombíková Janáková - Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD. 

– PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.: The Level and Quality of Social Services in Crisis 

Intervention in Slovakia in the Field of Gender-based Violence. 

Prednáška: PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.: Components in cooperation of crisis 

intervention  

 

16th International Conference of Computational Methods in Sciences and 

Engineering in the Minisymposium: Health, Exercise, Prevention and 

Technology. 30. 05. 2020. Prednáška: PhDr. Angela Almašiová, PhD., PhDr. Katarína 

Kohútová, PhD., Mgr. Júlia Fričová: The level of Statistical Literacy in Future 

Teachers and the use of available Technology with the aim to increase it.  

 

Informácie o zmenách v kariérovom poradenstve v regionálnom školstve od 1. 9. 

2019. Seminár výchovných a kariérových poradcov stredných škôl ŽSK. 06. 02. 2020 

Žilinská univerzita v Žiline.  

Mgr. Daniel Markovič, PhD. - pozvaná prednáška 

 

Erasmus Mundus Opportunities in Developing Access to European Higher 

Education. 14. 10. 2020. Conference Sustainability in the face of the global crisis 

(SOCIN 2020). Mykolas Romeris University, Litva.  

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. - zahraničná prednáška, online 

Mgr. Daniel Markovič, PhD. - zahraničná prednáška, online 

 

Online nadnárodné stretnutie k projektu Erasmus+ KA203 Upgrade with Learner - 

centered approach za účasti všetkých partnerov: Mykolas Romeris University, Litva, 

Vilniaus Prano Masioto pradine mokykla, Litva, Bierdriba Eurofortis, Lotyšsko, 

callto:06.%2002.%202020
callto:18.%20-20.03.%202020
callto:30.%2005.%202020
callto:06.%2002.%202020
callto:14.%2010.%202020
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Základná škola Bystrická cesta, Slovensko, Osnovna sola Dobje, Slovinsko, 

Opshtinsko osnovno uchilishte STRASHO PINDJUR Negotino, Severné 

Macedónsko, CENTAR ZA INOVACII I DIGITALNA EDUKACJA DIG – ED, 

Severné Macedónsko, HARMONY ACADEMY s.r.o., Slovensko. 04.-05.11.2020. 

Koordinátor:  doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 

 

Medzinárodné spustenie Mundus projektov, online event, Erasmus Mundus Joint 

Master Degrees Kick-off meeting, organizátor: Erasmus+: Higher Education - 

Erasmus Mundus Joint Master Degrees 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). 17.-18.11.2020. 

 

Kick off stretnutie k  projektu European Joint Master in Social Work with Children 

and Youth – ESWOCHY za účasti všetkých partnerov: MRUNI Litva (hlavný 

riešiteľ), UIL Portugalsko, KU Slovensko, RSU Lotyšsko. 30.11.2020.  
 

Hranice a riziká realizácie odborných praxí v študijnom odbore sociálna práca počas  

koronakrízy. Medzinárodná e-konferencia. Katedra sociálnej práce PF KU 

v Ružomberku, 11.12.2020. 

Prednášky: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD., doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA, 

doc. PhDr. Alena Novotná, PhD., doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., PhDr. 

Angela Almašiová, PhD., Mgr. Katarína Kohútová, PhD., Mgr. Daniel Markovič, 

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

Štefáková, PhD., JUDr. Juraj Čech,PhD. 

 

Účasť doktorandov na podujatiach: 

 

International Conference on Innovations in Science and Education, ktorá sa konala 

v dňoch 18.-20.03.2020 v Prahe v Českej republike, online. Doktorandi prispeli 

aktívnou účasťou, konferencia ponúkla možnosť diskusie na aktuálne témy.  

Mgr. Júlia Fričová, PhDr. Katarína Kohútová, PhD., PhDr. Lenka Štefáková, 

PhD.:   Burnout Syndrome in Relation to the Sensitivity of Nurses, Teachers and 

Social Workers. Mgr. Júlia Fričová, PhDr. Lenka Štefáková, PhD., PhDr. Katarína 

Kohútová, PhD.:  Gender Stereotypes in the Professional Approach Of Social 

Workers in Slovakia. Mgr. Veronika Ladňáková – Mgr. Ing. Martina Špániková, 

PhD.: Long-term Unemployment of the Risk Groups in the Slovak Labour Market.  

 

QUAERE 2020 (vol. X) - Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. Students and 

Assistents, v dňoch 22.-26.06.2020, Hradec Králové, online. Doktorandi prispeli 

aktívnou účasťou, konferencia ponúkla možnosť diskusie na aktuálne témy Mgr. 

Veronika Gajdošová Ladňáková - Environment and Slovakia, Mgr. Júlia Fričová - 

Development of Social counselling in Slovakia, Mgr. Barbora Antolová -  

Drepresentation of a minor child in divorce proceedings in selected countries. Mgr. 

Nikola Lukáčová - Social work with a group as a method of social intervention, Mgr. 
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Lenka Chlebanová - Well-being of social workers as part of the organizational culture 

in the context of the quality of social services.  

 

CER Comparative European Research 2020 - International Scientific Conference for 

PH.D students of EU countries. V dňoch 26.–28.10.2020. London, online. Doktorandi 

prispeli aktívnou účasťou, konferencia ponúkla možnosť diskusie na aktuálne témy. 

Mgr. Veronika Gajdošová Ladňáková - Social disparities and indigence,  Mgr. Nikola 

Lukáčová - Social Care for Seniors in Residential Facilities Mgr. Lenka Chlebanová - 

Promoting the well-being of social workers in the context of organizational culture 

and the Covid-19 crisis, Mgr. Júlia Fričová - „Loneliness of Senior as a Consequence 

of the Fight Against COVID-19“.  



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 magisterskom stupni 

štúdia sú v ponuke študijný program Sociálna práca, a špecializácie - Sociálna práca 

vo verejnej správe a sociálne služby, Poradenstvo a sociálna komunikácia, 

a Kariérové poradenstvo pre trh práce. 

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. 

 

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 2020/2021 nastúpilo v študijnom odbore Sociálna práca 

v bakalárskom stupni v dennej forme 4 študenti a v externej forme 6 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 nových a začínajúcich pracovníkov a zabezpečuje praktickú výučbu na 

pracoviskách, ako učiteľ vyšších odborných sociálnych škôl a vysokých škôl, ale aj 
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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 2020/2021 nastúpilo v študijnom odbore sociálna práca 

v magisterskom stupni v dennej forme 11 študentov so špecializáciou na sociálnu 

prácu vo verejnej správe a sociálne služby, 5 študentov so špecializáciou na 

poradenstvo a sociálnu komunikáciu a v externej forme 7 študentov v študijnom 

odbore sociálna práca. 

 

Doktorandské štúdium ponúka študijný program Sociálna práca, a špecializácie - 

Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, Poradenstvo a sociálna 

komunikácia, a Kariérové poradenstvo pre trh práce. 

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 sociálno-patologických javov. Cieľom je 

výchova špičkových vedeckých a odborných pracovníkov a ich uplatnenie pri tvorbe 

štátnej sociálnej politiky, získavaní nových teoretických poznatkov, pri plánovaní 

a riadení činností s dopadom na administratívu, legislatívu s možným dopadom na 

kvalitu života.  

 

 

3.2 Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na národnej, či 

medzinárodnej úrovni  

 

V roku 2020 boli možnosti študentov aktívne zastupovať Katedru sociálnej práce PF 

KU v Ružomberku na odborných podujatiach či súťažiach vysokoškolákov 

obmedzené z dôvodu pandemickej situácie a z nej vyplývajúcich epidemiologických 

opatrení. 

 

 

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, získala v magisterskom 

stupni štúdia v študijnom programe Sociálna práca Bc. Darina Smolárová za 

vynikajúce plnenie študijných povinností počas celej doby štúdia.  
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3.4  Študentská vedecká odborná činnosť 

 

V roku 2020 bolo z dôvodu pandemickej situácie a z toho vyplývajúcich 

epidemiologických opatrení zrušené každoročne organizované fakultné aj 

celoslovenské kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) v odbore sociálna 

práca. 

 

 

3.5  Zhodnotenie každého uskutočňovaného študijného programu v akademickom 

roku 2019/2020: 

- Dosiahnuté výsledky (úspešnosť) štúdia vrátane štátnych záverečných skúšok: 

V akademickom roku 2019/2020 bolo na štátne záverečné skúšky v bakalárskom 

stupni štúdia prihlásených 11 študentov dennej formy, jedna študentka absolvovala 

opravnú skúšku z 1 predmetu. Výsledné hodnotenie študentov zo všetkých 

predmetov štátnej skúšky spolu predstavovalo: A – 47,06%, B – 20,59%, C – 20,59%, 

D – 11,76%, E – 0,00%. Všetci zapísaní študenti úspešne ukončili bakalárske štúdium. 

V akademickom roku 2019/2020 bolo na štátne záverečné skúšky v magisterskom 

stupni štúdia prihlásených 18 študentov, z toho 13 v dennej a 5 v externej forme. Išlo 

o všetky tri v tom čase končiace študijné programy: Sociálna práca, Sociálna práca vo 

verejnej správe a sociálne služby a Poradenstvo a sociálna komunikácia. Výsledné 

hodnotenie študentov oboch foriem štúdia a zo všetkých predmetov štátnej skúšky 

spolu predstavovalo: A – 59,26%, B – 18,52%, C – 11,11%, D – 11,11%, E – 0,00%. 

Všetci zapísaní študenti úspešne ukončili magisterské štúdium. 

- Zhodnotenie účinnosti doteraz využívaných metód pri výučbe: 

Pri výučbe v študijnom programe sociálna práca sú využívané rôzne metódy 

v závislosti od daného predmetu. V rámci osvojovania si odborných znalostí sú 

používané frontálne metódy - prednášky, práca s textom, rozhovor a priame 

zapájanie študentov do výučbového procesu. Osvedčili sa metódy skupinového, 

kooperatívného, projektového učenia a sebahodnotiacich aktivít. V rámci odborných 

seminárov sú využívané praktické a aktivizujúce metódy: diskusná metóda, 

heuristická metóda, inscenačné metódy, brainstorming, didaktické hry a projektové 

metódy.  

- Návrh zmien v realizovaných študijných programoch: 

Študijný program sociálna práca má za cieľ formovať profesionalitu a odborný profil 

študentov, ktorí budú vykonávať profesiu sociálnych pracovníkov v rôznych 

oblastiach ich uplatnenia. Preto je snahou rozširovať a skvalitňovať realizáciu 

odborných praxí študentov počas štúdia tak, aby získali komplexnejší pohľad na 

praktickú profesiu sociálnych pracovník. V tej súvislosti je realizovaný projekt KEGA 

č. 014KU-4/2020 - Implementácia inovačných nástrojov do vysokoškolského 
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vzdelávania v študijnom odbore sociálna práca so zameraním na pracovné 

uplatnenie absolventov. 

 

Daný študijný program je v súlade s poslaním KU a s Dlhodobým zámerom PF KU. 

Poslaním Katolíckej univerzity v Ružomberku ako verejnej vysokej školy 

s konfesijným charakterom je uskutočňovať svoju činnosť okrem iných oblastí aj 

v sociálnych vedách. Študijný program sociálna práca napĺňa svojou činnosťou, 

vzdelávaním, vedeckými aktivitami poslanie Katolíckej univerzity. Rovnako aj 

dokument Dlhodobý zámer PF KU na roky 2018 – 2023 uvádza študijný program 

sociálna práca medzi ostatnými študijnými programami, ktoré môžu študenti 

študovať na bakalárskom stupni štúdia. V rámci magisterského stupňa štúdia je 

súčasťou dlhodobého zámeru ponúkať možnosť študovať študijné programy: 

sociálna práca, sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, poradenstvo 

a sociálna komunikácia. 



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. doplňujúceho pedagogického štúdia 

či akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania a ďalšieho vzdelávania. 

Zároveň boli v roku 2020 recenzentmi atestačných prác.  

 

Doplňujúce pedagogické štúdium: 

Doplňujúce pedagogické štúdium sa na Pedagogickej fakulte KU Ružomberok 

v roku 2020 uskutočňovalo v zmysle § 44 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

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.  

 

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

programov v zmysle platného Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch (§ 49 špecializačné vzdelávanie, §55 

inovačné vzdelávanie), ktorých realizáciu plánuje spustiť v roku 2021. 

 



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

5.1  Zameranie výskumu a vývoja 
 

Na Katedre sociálnej práce sa v roku 2020 výskumné aktivity venovali:  

 vyvíjaniu mechanizmov, ktoré by zlepšovali kvalitu a relevantnosť 

vysokoškolského vzdelávania reflektujúc potreby trhu práce;  

 implementácii inovačných nástrojov, na študenta orientovaného prístupu, 

do vysokoškolského vzdelávania; 

 kreovaniu multimediálnej podpory štatistických metód v sociálnom 

a pedagogickom výskume; 

 problematike závislosti od internetu u žiakov základných škôl; 

 kreovaniu modelu supervízie organizácie ako špecifickej formy v systéme 

supervízie v sociálnej práci; 

 stratégiám riešenia problému násilia v blízkych vzťahoch.   

 

V roku 2021 sa výskum zameria, v súlade s pokračujúcimi výskumnými aktivitami, 

na riešenie nasledujúcich vedecko-výskumných úloh:  

 inovácii a prepojeniu potenciálu integrovaného záchranného systému 

s autonómnymi prvkami krízovej intervencie; 

 interprofesionálnej kooperácii pri rehabilitácii seniorov; 

 zvyšovaniu kvality a relevantnosti vysokoškolského vzdelávania; 

 implementácii inovačných nástrojov, na študenta orientovaného prístupu, 

do vysokoškolského vzdelávania; 

 kreovaniu multimediálnej podpory štatistických metód; 

 internalizáciou vzdelávania budúcich sociálnych pracovníkov 

prostredníctvom spoločného študijného programu.  

 
 

5.2  Podané projekty 

Domáce výskumné: 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2020 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

KEGA 

009KU-

4/2021 

 

Inovácia a prepojenie 

potenciálu 

integrovaného 

záchranného systému s 

autonómnymi 

prvkami krízovej 

intervencie na 

Slovensku. 

Šrobárová 

Soňa, PhDr., 

PhD. 

Zámerom projektu je 

identifikovať medzery v 

poskytovaní krízovej 

intervencie záchranných 

tímov na Slovensku v 

súčasnosti, skvalitnenie 

služieb poskytovaných 

záchrannými zložkami v 

oblasti krízovej intervencie, 

zefektívniť prístup 

profesionálov ku klientom a 

posunúť hranice v pomoci 

2021-

2022 
250 
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Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2020 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

osobám. 

KEGA 
021KU-

4/2021 

Interprofesionálna 

kooperácia pri 

rehabilitácii seniorov 

 

Hlavný 

riešiteľ: PhDr. 

Katarína 

Zrubáková, 

PhD. 

 

Spoluriešiteľ 

z KSP: 

Štefáková 

Lenka, PhDr., 

PhD. 

Zámerom projektu je 

spracovať skriptá, ktoré budú 

obsahovať jednotlivé metódy, 

techniky rehabilitácie pre 

študentov ošetrovateľstva a 

fyzioterapie. 

2021-

2023 
200, 250, 250 

Ministerstvo 

školstva, 

vedy, 

výskumu 

a športu SR  

VEGA 

1/0355/21 

Kvalita pracovného 

života a pracovná 

spokojnosť 

pracovníkov v 

pomáhajúcich 

profesiách v období 

globálnej krízy 

(pandémie) 

Doc. PhDr. 

Markéta 

Rusnáková, 

PhD. – hlavný 

riešiteľ 

Projekt prešiel prvým kolom 

hodnotenia 

1.2021 . – 

12.2023 
2100 

Ministerstvo 

školstva, 

vedy, 

výskumu 

a športu SR  

VEGA  

Protektívne a rizikové 

prediktory vo vzťahu 

k pravicovému 

extrémizmu 

u budúcich pedagógov 

PhDr. Angela 

Almašiová, 

PhD. – hlavný 

riešiteľ 

Projekt prešiel prvým kolom 

hodnotenia 

1.2021 . – 

12.2023 
2500 

 

GAPF 
 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2020 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

GAPF 2020 

Fakultné kolo 

študentskej vedeckej 

odbornej činnosti 

v študijnom odbore 

sociálna práca  

Špániková 

Martina, Mgr. 

Ing., PhD. 

Cieľom projektu je  

príprava a realizácia 

fakultného kola ŠVOČ 

v odbore sociálna práca, 

ocenenie najlepších prác 

študentov. 

2020/2021 90 

       

 

5.3  Riešené projekty 

 

Zahraničné výskumné: 

Grantová 

agentúra 
Číslo projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie 

výsledky projektu za rok 

2020 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

World Bank and 

Tajik National 

University, 

Republic of 

Tajikistan 

CGP-

1/TNU/SSS01/02 

Improving the 

educational 

process and 

expanding 

opportunities 

(employment) 

Zahraničný 

partner, riešitelia 

za KSP: doc. 

Rusnáková, dr. 

Markovič 

Ministerstvo školstva a 

vedy Tadžickej republiky 

realizuje projekt 

financovaný Svetovou 

bankou. Hlavným cieľom 

projektu je vyvinúť 

10/2019-

09/2021 
- 
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of graduates mechanizmy, ktoré 

zlepšujú a kontrolujú 

kvalitu a relevantnosť 

vysokoškolského 

vzdelávania tak, aby čo 

najlepšie vyhovovali 

potrebám trhu práce – 

navrhnúť model 

kariérového poradenstva. 

V roku 2020 bola 

zrealizovaná analýza 

súčasného stavu riešenej 

problematiky 

a navrhnutá prvá séria 

opatrení. 

Slovenská 

akademická 

asociácia pre 

medzinárodnú 

spoluprácu – 

Národná 

agentúra 

Erasmus+ pre 

vzdelávanie 

a odbornú 

prípravu 

 

 2020-1-SK01-

KA203-078306 

Upgrade with 

Learner-

centred 

Approach 

Pedagogická 

fakulta 

Katolíckej 

univerzity 

v Ružomberku – 

doc. PhDr. 

Markéta 

Rusnáková, 

PhD. – 

koordinátor 

projektu 

Začiatok projektu bol 1.9. 

2020. V súčasnej dobe 

prebieha príprava 

a realizácia prvého 

intelektuálneho výstupu 

– sebahodnotenie učiteľa 

pracujúceho s prístupom 

orientovaným na žiaka – 

participujú na ňom ako 

partneri Mykolas 

Romeris University, 

Litva, Vilniaus Prano 

Masioto pradine 

mokykla, Litva, Bierdriba 

Eurofortis, Lotyšsko, 

Základná škola Bystrická 

cesta, Slovensko, 

Osnovna sola Dobje, 

Slovinsko, Opshtinsko 

osnovno uchilishte 

STRASHO PINDJUR 

Negotino, Severné 

Macedónsko, CENTAR 

ZA INOVACII 

I DIGITALNA 

EDUKACJA DIG – ED, 

Severné Macedónsko, 

HARMONY ACADEMY 

s.r.o., Slovensko 

1.9.2020 – 

31.12.2022 

Celkový 

rozpočet 

projektu: 

349 061€ 

Education, 

Audiovisual & 

Culture 

Executive 

Agency 

(EACEA) 

619857-EPP-1-

2020-1-LT-

EPPKA1-JMD-

MOB  

 

European Joint 

Master in 

Social Work 

with Children 

and Youth – 

ESWOCHY 

Mykolas 

Romeris 

University, 

Vilnius, Litva –  

Mgr. Daniel 

Markovič, PhD. 

Hlavný riešiteľ, 

spoluriešitelia: 

doc.PhDr. 

Markéta 

Rusnáková, 

PhD.  

Doc. PhDr. Irena 

Kamanová, 

PhD., MHA. 

Projekt začal za účasti 

všetkých partnerov 

projektu: MRUNI Litva 

(hlavný riešiteľ), UIL 

Portugalsko, KU 

Slovensko, RSU Lotyšsko; 

v súčasnej dobe 

zástupcovia PF KU začali 

prípravu akreditačného 

spisu spoločného 

študijného programu, 

ktorú plánujeme 

predložiť do konca marca 

2021 Akreditačnej 

agentúre SR k akreditácii 

1.11.2020 

– 

30.11.2026 

Celkový 

rozpočet: 

2 434 000 

EUR 
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Domáce výskumné: 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2020 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

VEGA  1/0374/18 

Kreovanie modelu 

supervízie 

organizácie ako 

špecifickej formy v 

systéme supervízie 

v sociálnej práci. 

 

Doc. PhDr. L. 

Vaska, PhD. 

Pedagogická 

fakulta UMB 

v Banskej Bystrici, 

Spoluriešiteľ 

z KSP: 

prof. 

PaedDr. Vladimír 

Labáth, PhD 

Zámerom je systematicky 

budovať a rozvíjať model 

supervízie organizácie. 

2018-2021 

V. Labáth  

300 hod.  

 

APVV  16-0422 

Stratégie žien na 

predchádzanie, 

zmiernenie a 

zastavenie násilia v 

blízkych vzťahoch.  

Doc. PhDr. Ľ. 

Pavelová, PhD. 

BUDÚCNOSŤ, 

n.o., Nitra, 

Spoluriešiteľ 

z KSP: 

prof. 

PaedDr. Vladimír 

Labáth, PhD 

Cieľom je skúmať 

a definovať situačné 

a dlhodobé, neformálne 

a formálne stratégie riešenia 

problému násilia v blízkych 

vzťahoch. 

2017 - 2021 

V. Labáth  

300 hod.  

 

Ministerstv

o školstva, 

vedy, 

výskumu 

a športu SR 

312011AKK9 Kto vie, nech učí  

PhDr. Angela 

Almašiová, PhD. 

(projektový 

manažér) 

Cieľom projektu je zvýšiť 

kvalitu VŠ vzdelávania a 

rozvoj ľudských zdrojov v 

oblasti výskumu a vývoja s 

cieľom dosiahnuť 

prepojenie VŠ vzdelávania s 

potrebami trhu práce 

október 

2020 – 

september 

2023 

2000 hodín 

na tri roky 

trvania 

projektu 

KEGA 
014KU-

4/2020 

Implementácia 

inovačných 

nástrojov do 

vysokoškolského 

vzdelávania v 

študijnom odbore 

sociálna práca so 

zameraním na 

pracovné uplatnenie 

absolventov. 

Kamanová Irena, 

doc. PhDr. PhD. 

MHA 

Cieľom projektu je 

vytvorenie a pilotné 

overenie špecializovaného 

webového portálu 

umožňujúceho 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. Moderná webová 

platforma má vytvoriť 

užívateľsky prijateľné 

prostredie pre všetkých 

členov triády – univerzitu, 

praxové pracovisko a 

študenta. 

2020-2022 

1250 na 

každý rok 

za všetkých 

riešiteľov 

KEGA 
010KU-

4/2019 

Inovatívna forma 

multimediálnej 

podpory 

štatistických metód 

v sociálnom a 

pedagogickom 

výskume 

Kohútová 

Katarína, PhDr. 

PhD. 

K výsledkom riešeného 

projektu patrí vytvorenie 

webovej platformy 

multimediálnej učebnice 

a realizovanie výskumu 

zameraného na 

identifikáciu štatistickej 

gramotnosti. 

2019-2021 500 

VEGA 1/0692/18 

Závislosť od 

internetu u žiakov 

základných škôl v 

podmienkach SR a 

Hlavný riešiteľ: 

PhDr. Michaela 

Šavrnochová, PhD. 

 

K výsledkom realizovaného 

výskumu v roku 2020 patrí 

identifikácia rizikového 

používania internetu ú deti 

2018-

marec2021 
200 

http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=vladimir.labath@ku.sk
http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=vladimir.labath@ku.sk
http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=vladimir.labath@ku.sk
http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=vladimir.labath@ku.sk
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Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2020 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

ČR  Spoluriešiteľ 

z KSP: 

PhDr. Almašiová 

Angela, PhD. 

 

zo sociálnej vylúčených  

komunít.  

GAPF:  

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2020 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

GAPF 4/49/2019 Sprevádzanie v sociálnej práci 

Štefáková 

Lenka, 

PhDr., 

PhD. 

Vytvorením monografie 

rozšíriť poznatkovú bázu 

z oblasti špecifík 

sprevádzania v sociálnej 

práci, vytvoriť ucelený súhrn 

informácií z najnovších 

vedeckých poznatkov. 

2019/2020 300 

GAPF 5/57/2019 
Starší a mladí v sociálnom 

výskume na Slovensku 

Žilová 

Anna, prof. 

PhDr., 

PhD. 

 2019/2020 - 

GAPF 5/68/2019 

Pohľady dobrovoľných 

imigrantov na život na 

Slovensku 

Markovič 

Daniel, 

Mgr., PhD. 

Preklad vedeckej štúdie do 

anglického jazyka. 
2019/2020 - 

GAPF 5/69/2019 

Podpora akreditability vedného 

odboru sociálna práca 

publikovaním karentovaných a 

indexovaných publikačných 

výstupov 

Novotná 

Alena, doc. 

PhDr. PhD. 

 2019/2020  

GAPF 5/73/2019 

Dlhodobá 

nezamestnanosť rizikových 

skupín na trhu práce na 

Slovensku 

Špániková 

Martina, 

PhDr. PhD. 

Preklad vedeckého príspevku 

pre účely publikovania 

v indexovanom časopise. 

Príspevok bol zaslaný v rámci 

International Conference on 

Innovations in Science and 

Education a bol zameraný na 

dlhodobú nezamestnanosť 

rizikových skupín na trhu 

práce na Slovensku 

2019/2020 300 

GAPF 5/74/2019 
Funkcionálne straty a krízová 

intervencia 

Šrobárová 

Soňa, 

PhDr., 

PhD. 

Cieľom projektu bolo 

vypracovanie vedeckej štúdie 

s publikovaním 

v medzinárodnom zborníku. 

2019/2020 - 

GAPF 5/75/2019 
Špecifiká sprevádzania v 

sociálnej práci 

Štefáková 

Lenka, 

PhDr., 

PhD. 

Preklad vedeckého príspevku 

pre účely publikovania 

v indexovanom časopise, 

výstup je zameraný na 

problematiku špecifík 

sprevádzania v sociálnej 

práci. 

2019/2020 100 

GAPF 5/65/2019 

Inovatívna forma 

multimediálnej podpory 

štatistických metód v sociálnom 

a pedagogickom výskume 

Kohútová 

Katarína, 

Mgr., PhD. 

Vložné na konferenciu. 2019/2020 - 

GAPF 2/29/2019 

Diseminácia výskumných zistení 

na poprednom vedeckom 

podujatí 

Markovič 

Daniel, 

Mgr., PhD. 

Aktívna účasť na vedeckom 

podujatí s predpokladanou 

publikáciou A alebo B 

2019/2020 - 
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GAPF 2/31/2019 

Účasť na multidisciplinárnej 

vedeckej konferencii 

INOVATIONS IN SCIENCES 

AND EDUCATION 

Špániková 

Martina, 

Mgr. Ing., 

PhD. 

Aktívna účasť na 

medzinárodnej vedeckej 

konferencii International 

Conference on Innovations in 

Science and Education 

a publikovaný výstup 

zameraný na dlhodobú 

nezamestnanosť rizikových 

skupín na trhu práce SR 

2019/2020 200 

GAPF 
GAPF 

2/32/2019 
Krízová intervencia 

Šrobárová 

Soňa, 

PhDr., 

PhD. 

Cieľom projektu bol odborný 

preklad textu do anglického 

jazyka so zámerom 

publikovania vedecko-

odborného príspevku 

v karentovanom 

medzinárodnom časopise. 

2019/2020 200 

GAPF 2/33/2019 

Účasť na  multidisciplinárnej 

vedeckej konferencii SOCIAL 

SCIENCES & ARTS SGEM 2020 

s príspevkom: Špecifiká 

sprevádzania v sociálnej práci. 

Štefáková 

Lenka, 

PhDr., 

PhD. 

Aktívna účasť na vedeckej 

konferencii a vedecký 

publikačný výstup: Špecifiká 

sprevádzania v sociálnej 

práci. 

2019/2020 200 

 

Grantová 

agentúra 
Číslo 

projektu Názov projektu Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie 

výsledky projektu 

za rok 2020 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 
       

GAPF 2/24/2019 

Účasť na CER – 

Medzinárodnej 

vedeckej konferencií 

pre doktorandov z 

krajín EÚ. 

Mgr. Katarína 

Kobelová, 

PhD. 

Účasť na CER – 

Medzinárodnej 

vedeckej konferencií 

pre doktorandov z 

krajín EÚ. Londýn. 

Účasť na 

Medzinárodnej 

Masarykovej 

konferencií pre Ph.D 

študentov a mladých 

vedeckých 

výskumníkov. 

Hradec Králové. 

Cieľom aktívna účasť 

na vedeckom 

podujatí a vedecký 

publikačný výstup. 

2019-2020 50 hod 

GAPF 2/26/2019 

„Medzinárodné 

vedecké konferencie 

pre doktorandov z 

krajín EÚ“ 

Mgr. 

Veronika 

Gajdošová 

Ladňáková 

 "Prezentácia na 

odborných a 

teoretických 

poznatkov na 

medzinárodných 

vedeckých 

konferenciách" 

2019 - 2020 100 

GAPF 5/54/2019 

Podpora 

akreditability 

vedného odboru 

sociálna práca 

publikovaním 

karentovaných a 

indexovaných 

publikačných 

výstupov 

Bambúch 

Filip, Mgr. Prerušené štúdium 2019/2020 - 

GAPF 1.1.2019 

Výskum sociálnej 

komunikácie v 

pomáhajúcich 

profesiách 

Bambúch 

Filip, Mgr. Prerušené štúdium 2019/2020 - 
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GAPF 1/9/2019 

„Úlohy a miesto 

sociálneho 

pracovníka pri 

integrácii osôb so 

zdravotným 

postihnutím na 

Slovensku a v 

Česku“. 

Mgr. Nikola 

Lukáčová 

Obsahovo pripraviť, 

realizovať a 

materiálne 

zabezpečiť realizáciu 

vedeckého výskumu 

v kvalite, ktorá by 

korešpondovala s 

požiadavkami KU v 

Rk. 

2019-2020 350hod. 

GAPF 2/28/2019 

„Medzinárodné 

vedecké konferencie 

pre doktorandov z 

krajín EÚ“. 

Mgr. Nikola 

Lukáčová 

Prezentácia 

odborných a 

teoretických 

poznatkov na 

medzinárodných 

vedeckých 

konferenciách. 

2019-2020 100 hod. 

GAPF GAPF 

4/45/2019 

„Sociálne 

poradenstvo a 

pomáhajúce 

profesie“. 

Mgr. Nikola 

Lukáčová 

Tlač vedeckej 

monografie „Sociálne 

poradenstvo a 

pomáhajúce 

profesie“, s 

nákladom 150 

výtlačkov. 

2019-2020 350 hod. 

GAPF GAPF 

5/66/2019 

„Podpora 

akreditability 

vedného odboru 

sociálna práca 

publikovaním 

karentovaných a 

indexovaných 

publikačných 

výstupov“. 

Mgr. Nikola 

Lukáčová 

Obsahovo pripraviť 

vedecké publikácie 

(monografiu) v 

kvalite, ktorá by 

korešpondovala s 

požiadavkami ako 

publikačné výstupy 

kategórie „A“. 

2019-2020 200 hod. 

GAPF GAPF 

1/1/2019 

„Výskum sociálnej 

komunikácie v 

pomáhajúcich 

profesiách“. 

Mgr. Nikola 

Lukáčová 

Príprava a realizácia 

výskumu 

komunikácie v 

oblasti sociálnej 

práce v domácich a 

zahraničných 

podmienkach. 

2019-2020  

GAPF 2/17/2019 

,,Publikovanie a 

prezentácia 

odborných a 

teoretických 

príspevkov na troch 

medzinárodných 

vedeckých 

konferenciách.“ 

Mgr. Barbora 

Antolová 

Prezentácia 

odborného 

a teoretického textu 

na medzinárodnej 

úrovni krajín EÚ – 

prostredníctvom 

troch konferencií. 

2019-2020 150 hod 

GAPF 4/b/2020 

Promotiing  the well-

being of social 

workers in the 

context of 

organizational culture 

and the Covid-19 

crisis 

Mgr. Lenka 

Chlebanová 

Účasť na konferencii 

a publikačný výstup 

na doktorandskej 

medzinárodnej e-

konferencii 
CER, London 

10/2020. 

2020 50 hod  

GAPF 3/b/2020 

Finančná podpora 

tvorivej činnosti. 2. 

prekladov vedeckých 

textov pedagógov 

a doktorandov do 

angličtiny alebo 

nemčiny pre účely 

publikovania 

v karentovaných 

a indexovaných 

časopisoch.  

Mgr. Lenka 

Chlebanová 

Zostavenie 

vedeckého príspevku 

a jeho preklad do 

anglického jazyka na 

účel publikácie 

v zahraničnom 

časopise.   

2020 100 h 



VI. Kvalifikačný rast pracovníkov katedry  

 

a) RIGORÓZNE POKRAČOVANIE 

PhDr. Katarína Kohútová, PhD. – absolvovanie rigorózneho konania v študijnom 

odbore Psychológia na Univerzite Palackého v Olomouci. 

 

b)  DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (ukončené v roku 2020) 

Mgr. Katarína Kobelová - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU v 

Ružomberku, ukončenie v r. 2020. Téma dizertačnej práce: Rizikové faktory 

komunitného plánovania sociálnych služieb v okrese Ružomberok, školiteľ: doc. 

PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA  

 

PaedDr. Tomáš Hvostík - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU v 

Ružomberku, ukončenie v r. 2020. Téma dizertačnej práce: Vzťah sociálno-

ekonomických podmienok v rodine k športovým aktivitám u detí staršieho 

školského veku. doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, 

ukončenie v r. 2020. Školiteľ: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 

 

Mgr. Michaela Janáková-Jombíková - doktorandské štúdium na Pedagogickej 

fakulte KU v Ružomberku, ukončenie v r. 2020. Téma dizertačnej práce: Nadužívanie 

alkoholu u žien a ich prirodzený proces zotavenia.  Školiteľ: doc. PhDr. Markéta 

Rusnáková, PhD.  

 

JUDr. PhDr. Miroslav Gejdoš - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU v 

Ružomberku, ukončenie v r. 2020. Téma dizertačnej práce: Využívanie 

alternatívnych trestov na Slovensku. Školiteľ: doc. Ing. Emília Janigová, PhD.  

 

PhDr. Zuzana Hrabovská - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU v 

Ružomberku, ukončenie v r. 2020. Téma dizertačnej práce: Sociálne poradenstvo s 

dysfunkčnou rodinou. Školiteľ: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA  

 

 

Iné vzdelávanie: 

PhDr. Katarína Kohútová, PhD. – absolvovanie semináru pre koordinátorov pre 

študentov so špecifickými potrebami (organizátor: Univerzita Komenského v 

Bratislave, Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami, dňa 26.06.2020).  

  



VII. Zamestnanci na katedre  

 

Učiteľská (pedagogická) mobilita do zahraničia – odchádzajúci vyučujúci 2020 

Pracovisko 

PF KU 

Meno a 

priezvisko 

Povaha 

mobility 

Trvanie 

mobility 

Destinácia mobility 

Katedra 

sociálnej 

práce 

doc. PhDr. Irena 

Kamanová, 

PhD. 

Erasmus +  

- výučba 

13.1.2020 – 

16.1.2020 

Univerzita Hradec 

Králové, Ústav sociální 

práce  

Katedra 

sociálnej 

práce 

Mgr. Daniel 

Markovič, PhD. 

Erasmus +  

výučba 

17.2.2020-

21.2.2020 

Riga Stradins 

University. Faculty of 

Public Health and 

Social Welfare 

Katedra 

sociálnej 

práce 

doc. PhDr. 

Markéta 

Rusnáková, 

PhD. 

AGMA 11.1.2020-

14.1.2020 

Mykolass Romeris 

University, Vilnius, 

Litva 

Katedra 

sociálnej 

práce 

PhDr. Soňa 

Šrobárová, PhD. 

AGMA - 

školenie 

26.2.2020-

29.2.2020 

Praha, Inštitút 

systemiky 

 

Učiteľská (pedagogická) mobilita zo zahraničia – prichádzajúci vyučujúci 2020 

Pracovisko Meno a 

priezvisko 

Povaha 

mobility 

Trvanie 

mobility 

Destinácia 

mobility 

Mykolas 

Romeris 

University 

Dr. 

Bardauskiené 

Raminta 

Erasmus 

+KA103 

virtuálna 

výučba 

20.10.2020-

21.10.2020 

Katolícka 

univerzita, PF, 

Katedra 

sociálnej práce 

Cardil S. 

Wyszyński 

Unviersity in 

Warsaw 

Dr. Uklańska 

Katarzyna 

Erasmus + 24.4.2020-

30.4.2020 

Katolícka 

univerzita, PF, 

Katedra 

sociálnej práce 

 

Mobility doktorandov 2020 

Pracovisko PF 

KU 

Titul, meno 

a priezvisko 

Povaha 

mobility 

Trvanie 

mobility 

Destinácia 

mobility 

Katedra 

sociálnej práce 

Mgr. Lenka 

Chlebanová 

Erasmus + 

študijný 

pobyt 

17.1 2020 - 

26.6.2020 

 

Česká 

republika, 

Ostrava 

Katedra 

sociálnej práce 

Mgr. Romana 

Longauerová 

Erasmus + 

študijný 

pobyt 

17.1 2020 - 

26.6.2020 

 

Česká 

republika, 

Ostrava 



VIII. Podporné činnosti katedry  

 

 

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. 

Člen Asociácie mediátorov Slovenska 

Člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti 

Odborný garant vzdelávacieho program Mediácia, Centrum ďalšieho vzdelávania 

Univerzity Komenského v Bratislave 

Člen habilitačnej komisie, Fakulta sociálních věd, Masarykova Univerzita, Brno, 

habilitačné konanie - Mgr. et Mgr. Karla Červenka, Ph.D., téma habilitačnej 

prednášky Perspektivy a bariéry v edukaci dětí s poruchami emocí a chování, 28. 1. 

2020, vedecká rada fakulty zasadala 8. 12. 2020   

Člen komisie pre štátnu doktorskú skúšku a obhajobu dizertačnej práce, Pedagogická 

fakulta, Masarykova Univerzita, Brno - Mgr. et Mgr. Lenka Dvořáková, téma 

dizertačnej práce  – Insitucionalizace mediace v kontextu české společnosti, 18. 2. 

2020 

Člen komisie pre inauguračné konanie odbore Sociálna práca, Fakulta zdravotníctva 

a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave - doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., 

12. 2. 2020 

Participácia na projekte ESWOCHY, príprava informačných listov kurzov - 

Innovative Approach to Management and Leadership in Social Work; Children and 

Youth Behaviours by Bio-psycho-social Aspects 

Člen lektorského tímu a spoluautor jeho koncepcie výcvikového experienciálneho 

kurzu Metódy korektívnej práce s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania – 

podľa SUR, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava, 2020 

– 2022 

Odborný posudzovateľ/oponent špecializovaných resocializačných a výchovných 

programov Zboru justičnej a väzenskej správy v okruhoch - Radikalizácia a 

extrémizmus odsúdených osôb; Rodina a vzťahy odsúdeného; Zamestnanosť 

odsúdených osôb, Rizikové skupiny zo segregovaných komunít;  

Odborný posudzovateľ/oponent metodickej príručky pre lektorov v rámci 

inovačného vzdelávania s témou: Inovácie vo výchovnom poradenstve a prevencii 

prostredníctvom multidisciplinárnej spolupráce - sociálno-psychologický výcvik, 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava 

Autor príspevku pre metodický materiál Moc a stres v kontexte pomáhajúcich 

profesií pre pracovníkov realizujúcich program výchovného poradenstva a 

prevencie, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava 

Autor metodického materiálu Metodiky práce s mocou v školskom prostredí, 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava 

Člen inauguračnej komisie v odbore Sociálna práca, Univerzita Konštantína Filozofa 

v Nitre – doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD., 6. 7. 2020 
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Oponent dizertačnej práce Mgr. Michaely Jombíkovej Janákovej s témou 

Nadužívanie alkoholu u žien a ich prirodzený proces zotavovania, študijný odbor 

Sociálna práca, Katolícka univerzita v Ružomberku  

 

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. 

Členka Vedeckej rady PF KU v Ružomberku, odbor sociálna práca. 

Členka Vedeckej rady KU v Ružomberku, odbor sociálna práca. 

Recenzentka pre časopis Sociálna práca/Sociální práce vedený v databáze SCOPUS. 

Členka redakčnej rady časopisu Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki 

Ekonomiczne, indexovaný v ERIH PLUS. 

Členka redakčnej rady časopisu Scientific Bulletin of Chełm: Section of Pedagogy, 

indexovaný v ERIH PLUS. 

Člen vedeckého výboru medzinárodnej e-konferencie: Hranice a riziká realizácie 

odborných praxí v študijnom odbore sociálna práca počas koronakrízy. 11. decembra 

2020 v Ružomberku.  

Predsedníčka komisie pre prijímacie pohovory na doktorandské štúdium 

v študijnom programe Sociálna práca v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca  

Predsedníčka skúšobnej komisie štátnych záverečných skúšok v bakalárskom 

a magisterskom študijnom odbore Sociálna práca  

Členka komisie pre obhajoby dizertačných prác: Mgr. Katarína Kobelová 

Predsedníčka komisie pre obhajoby dizertačných prác: Ing. Ľubová, Mgr. 

Gawronska, Mgr. Wardzinska 

Predsedníčka komisie pre dizertačné skúšky: Mgr. Ratajczak, Mgr. Antolová, Mgr. 

Longauerová, Mgr. Chlebanová, Mgr. Lukáčová, Ing. Hovancová  

 

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA. 

Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku. 

Členka komisie starostlivosti o obyvateľov pri MsZ Ružomberok. 

Členka komisie sociálnej pomoci a rodiny pri VÚC Žilina. 

Členka pracovnej skupiny pri VÚC - Koncepcia rozvoja sociálnych služieb ŽSK. 

Odborná garantka komunitného plánovania sociálnych služieb mesta Ružomberok. 

Odborná garantka CSS ViaVitae, n.o. 

Členka pracovnej skupiny pri MsZ v Ružomberku zaoberajúca sa sociálnymi 

službami.  

Členka rady partnerstva LIPTOV. 

Člen vedeckého výboru medzinárodnej e-konferencie: Hranice a riziká realizácie 

odborných praxí v študijnom odbore sociálna práca počas koronakrízy. 11. decembra 

2020 v Ružomberku.  

Recenzentka knihy: Šimek, J. – Štefáková, L. 2020. Sociálna práca v rámci včasnej 

intervencie. Ružomberok: VERBUM, 2020. 

Oponentka písomej práce k dizertačnej skúške doktorandky mgr Barbary Poradzisz. 

Téma: Systém rodinnej sociálnej politiky v Poľsku. PF KU v Ružomberku, 2020. 
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Oponentka dizertačnej práce doktoranda JUDr. Ing. Tomáša Cabana. Téma: Sociálno-

právne súvislosti aktívnej politiky trhu práce na Slovensku. PF KU v Ružomberku, 

2020. 

Oponentka dizertačnej práce doktorandky Mgr. Beáty Valentínyovej. Téma: 

Implementácia štandardov kvality v sociálnych službách. PF KU v Ružomberku, 

2020. 

Oponentka dizertačnej práce doktorandky Mgr. Beáty Ľubovej. Téma: Kariérové 

poradenstvo v procese umiestňovania žiakov a absolventov stredných škôl na trhu 

práce. PF KU v Ružomberku, 2020. 

Oponentka dizertačnej práce doktorandky Mgr. Marty Achimskej. Téma: Ohrozenie 

rizikom chudoby bývalých chovancov detských domovov v Slovenskej republike. PF 

KU v Ružomberku, 2020. 

Oponentka dizertačnej práce doktorandky Mgr. Márie Borovej. Téma: Individuálne 

stratégie nezamestnaných absolventov škôl pri riešení vlastnej nezamestnanosti. PF 

KU v Ružomberku, 2020. 

09.03.2020 – Členka skúšobnej komisie dizertačnej skúšky doktoranda PhDr. Michala 

Lavríka. Téma: Postoje mladých ľudí k extrémistickým skupinám v Žilinskom 

samosprávnom kraji. PF KU v Ružomberku, 2020. 

09.03.2020 – Predseda komisie pre obhajobu dizertačnej práce doktorandky Mgr. 

Marty Achimskej. Téma: Ohrozenie rizikom chudoby bývalých chovancov detských 

domovov v Slovenskej republike. PF KU v Ružomberku, 2020. 

07.07.2020 - Členka skúšobnej komisie dizertačnej skúšky doktoranda mgr. 

Remigiusza Ratajczaka. Téma: Sociálne postavenie obyvateľov mesta Zabrze v 

období od konca 18.storočia do vypuknutia druhej svetovej vojny. PF KU v 

Ružomberku, 2020. 

09.07.2020 - Členka skúšobnej komisie dizertačnej skúšky doktorandky Mgr. Nikoly 

Lukáčovej. Téma: Miesto a úlohy sociálneho pracovníka pri integrácii osôb so 

zdravotným postihnutím na Slovensku a v Česku. PF KU v Ružomberku, 2020. 

09.07.2020 - Členka skúšobnej komisie dizertačnej skúšky doktorandky Mgr. Lenky 

Chlebanovej. Téma: Faktory podporujúce well-being u sociálnych pracovníkov ako 

súčasť kultúry organizácie v zariadeniach sociálnych služieb. PF KU v Ružomberku, 

2020. 

27.01.2020 -  predseda komisie pre rigorózne konanie Mgr. Rudolfa Jančušku. PF KU 

v Ružomberku. 

27.01.2020 -  predseda komisie pre rigorózne konanie PaedDe. Dariny Obušekovej. 

PF KU v Ružomberku. 

27.01.2020 – Predsedníčka skúšobnej komisie štátnej záverečnej skúšky v 

bakalárskom študijnom programe Sociálna práca. PF KU v Ružomberku. 

30.06.2020 - Predsedníčka skúšobnej komisie štátnej záverečnej skúšky 

v magisterskom študijnom programe Sociálna práca. PF KU v Ružomberku. 

01.07.2020 - Predsedníčka skúšobnej komisie štátnej záverečnej skúšky v 

bakalárskom študijnom programe Sociálna práca. PF KU v Ružomberku. 
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29.06.2020 - Členka skúšobnej komisie štátnej záverečnej skúšky v magisterskom 

študijnom odbore Sociálna práca. PF KU v Ružomberku. 

09.03.2020 – členka výberovej komisie pre výberové konanie na Pedagogickej fakulte 

KU v Ružomberku uskutočnené dňa 17.03.2020 pod č. CZ 644/2020 PF na miesto  

odborného asistenta sociálnej práce pre pracovisko Ružomberok. 

22.06.2020 - členka výberovej komisie pre výberové konanie na Pedagogickej fakulte 

KU v Ružomberku uskutočnené dňa 22.06.2020 pod č. CZ 3751/2020 PF na miesto  

odborného asistenta sociálnej práce pre pracovisko Ružomberok. 

Menovací dekrét za členku výberovej komisie pre výberové konanie na PF KU v 

Ružomberku v dňoch 09.03. 2020 a 17.03. 2020. 

Od marca 2020 v pracovnej skupine pri MsZ Ružomberok - ktorá sa zaoberá 

výstavbou nového Zariadenia pre seniorov 

členka územnej pracovnej skupiny pre región Liptov. 

Dobrovoľnícke aktivity v rámci covidových opatrení 

Dobrovoľnícka práca v pobytových sociálnych službách 

Kontaktná osoba v rámci celoslovenského projektu  Koľko lásky sa zmestí do krabice 

od topánok 

 

doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. 

Recenzentka pre časopis Sociálna práca/Sociální práce vedený v databáze SCOPUS. 

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, ISSN 0860-56-37. 

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

univerzita, Ružomberok. 

 

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 

Členka Vedeckej rady PF KU v Ružomberku. 

Členka Správnej rady Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci. 

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. 
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Členka redakčnej rady vedecko-odborného časopisu pre sociálnych pracovníkov 

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

Členka redakčnej rady časopisu „Revue sociálnych služieb“, ISSN 1338-1075. UCM 

Trnava. 

Členka Akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky pre oblasť vzdelávania. 

Poradkyňa primátora mesta Ružomberok pre oblasť sociálnych vecí a rodinu.  

Členka komisie pre prijímacie konanie v doktorandskom štúdiu v študijnom 

programe Sociálna práca v študijnom odbore Sociálna práca, PF KU v Ružomberku. 

 

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. 

Člen vedeckého výboru medzinárodnej e-konferencie: Hranice a riziká realizácie 

odborných praxí v študijnom odbore sociálna práca počas koronakrízy. 11. decembra 

2020 v Ružomberku.  

Členka komisie školského kola ŠVOČ v kategórii bakalárske a magisterské štúdium: 

2020. 

Členka komisie fakultného kola ŠVOČ – 2015 (trvá). 

Členka skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v bakalárskom, magisterskom 

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

Členka skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v bakalárskom študijnom 

programe Pedagogika, psychológia a sociálno-vedný základ. 

 

JUDr. Juraj Čech, PhD. 

Predseda Legislatívnej komisie AS KU v Ružomberku. 

Člen AS KU v Ružomberku za Pedagogickú fakultu. 

Člen Legislatívnej komisie za AO PF KU. 

Predseda poradného orgánu primátora mesta Ružomberok. 

Člen Komisie pre územné plánovanie, výstavbu, dopravu a životné prostredie mesta 

Ružomberok. 

 

Mgr. Katarína Kohútová, PhD.  

Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku. 

Členka komisie fakultného kola ŠVOČ – 2015 (trvá). 

Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami – 2016 (trvá). 

Členka skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v bakalárskom, magisterskom 

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

Členka skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v bakalárskom študijnom 

programe Pedagogika, psychológia a sociálno-vedný základ. 
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Člen organizačného výboru medzinárodnej e-konferencie: Hranice a riziká realizácie 

odborných praxí v študijnom odbore sociálna práca počas koronakrízy. 11. decembra 

2020 v Ružomberku.  

 

Mgr. Daniel Markovič, PhD.  

Tvorca rozvrhov Katedry sociálnej práce PF KU (od roku 2009). 

Správca facebookovej stránky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 

v Ružomberku (od roku 2017). 

Admin facebookovej stránky Katedry sociálnej práce PF KU (od roku 2019). 

Katedrový manažér Moodle. 

Člen promotímu PF KU (výjazdy na stredné školy, veľtrhy vysokých škôl). 

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). 

Člen organizačného výboru medzinárodnej e-konferencie: Hranice a riziká realizácie 

odborných praxí v študijnom odbore sociálna práca počas koronakrízy. 11. decembra 

2020 v Ružomberku.  

Člen komisie pre prijímacie konanie na doktorandské štúdium v študijnom 

programe sociálna práca na PF KU. 

Člen komisie pre rigorózne konanie v študijnom odbore sociálna práca. 

Vedenie prednášok a cvičení v anglickom jazyku pre študentov prichádzajúcich na 

mobilitu Erasmus+ a iné mobility. 

Spolupracovník Centra celoživotného vzdelávania PF KU. 

Kontaktná osoba pre zahraničnú spoluprácu Katedry sociálnej práce 

http://eu.pf.ku.sk/en/academics/departments-and-institutes/ 

Kontaktná osoba pre spoluprácu s Európskou asociáciou škôl sociálnej práce 

https://www.eassw.org/schools/catholic-university-in-ruzomberok/ 

Koordinátor Erasmus Mundus ESWOCHY 

 

Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD. 

Členka Dozornej rady Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku. 

Členka Stálej komisie pre ŠVOČ v odbore sociálna práca pri Asociácii vzdelávateľov 

v sociálnej práci za Katedru sociálnej práce PF KU v Ružomberku. 

Členka Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. 

Členka riadiaceho výboru národného projektu Šanca na návrat pri Generálnom 

riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže SR. 

Členka správnej rady občianskeho združenia KIC EDUKOS, lektorka vzdelávacích 

programov a sociálno-psychologických zručností. 

Členka komisie fakultného kola ŠVOČ – od 2017. 

Spolupracovník Centra celoživotného vzdelávania PF KU. Posudzovateľka 

atestačných prác. 
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Člen vedeckého výboru medzinárodnej e-konferencie: Hranice a riziká realizácie 

odborných praxí v študijnom odbore sociálna práca počas koronakrízy. 11. decembra 

2020 v Ružomberku.  

Recenzentka knihy: Šimek, J. – Štefáková, L. 2020. Sociálna práca v rámci včasnej 

intervencie. Ružomberok: VERBUM, 2020. 

Vedenie a oponovanie bakalárskych a magisterských prác. 

Členka skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v bakalárskom a 

magisterskom študijnom odbore sociálna práca, Katedra sociálnej práce, 

Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku. Ružomberok, 29.03.2020 a 

1.7.2020. 

Členka rigoróznej komisie pre rigorózne konanie v študijnom odbore sociálna práca, 

Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku. Ružomberok, 29.03.2020. 

 

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 komisie pre prijímacie konanie na bakalárske a magisterské štúdium v 

študijnom programe sociálna práca na PF KU. 

Erasmus koordinátor pre katedru sociálnej práce 2020. 

Zostavovateľka kolektívnej monografie A woman in a change of time [textový 

dokument (print)] /– 1. vyd. – Santa Rufina di Cittaducale (Taliansko) : RiStampa, 

2020. – 184 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-88-99648-93-0Vedenie bakalárskych, 

diplomových a DPŠ prác. 

Členka skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v bakalárskom a 

magisterskom študijnom odbore sociálna práca, Katedra sociálnej práce, 

Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku. Ružomberok, 2020. 

Členka rigoróznej komisie pre rigorózne konanie, Pedagogická fakulta, Katolícka 

univerzita v Ružomberku. 

Vedenie prednášok a cvičení v anglickom jazyku pre študentov prichádzajúcich na 

mobilitu Erasmus+ a iné mobility: Crisis Intervention of SocialWork. 

Spolupracovník Centra celoživotného vzdelávania PF KU. 

Členka komisie na motivačné pohovory pre prijímacie konanie, Pedagogická fakulta, 

Katolícka univerzita v Ružomberku. Ružomberok,2020 

Člen recenznej komisie,  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia 

Psychologica - Polish journal published by Pedagogical University of Krakow, 

Reviewers Committee, Institute of Psychology, Pedagogical University, Krakow, 

Poland, 2020 

Člen organizačného výboru medzinárodnej e-konferencie: Hranice a riziká realizácie 

odborných praxí v študijnom odbore sociálna práca počas koronakrízy. 11. decembra 

2020 v Ružomberku.  
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Manažér a organizátor zbierky trvanlivých potravín pre rodiny v hmotnej núdzi v 

rámci predmetu terénna sociálna práca v  spolupráci s terénnymi sociálnymi 

pracovníkmi, študentmi PF KU. 

Absolventka  školenia IVPP, s.r.o. Integrované vzdělávání pomáhajících profesí 

Sociálně patologické jevy na pozadí současné rodiny, Akreditováno u MPSV, č. A 

2018/0709-SP/PC/VP 

Absolventka školenia : Syndróm CSA sexuálne zneužívanie/Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny Ružomberok, v súvislosti s implementáciou Národného projektu: 

Podpora ochrany detí pred násilím / kód ITMS 2014+:312041M679/ 

Absolventka komplexného výcviku NLP – centrum systemiky. Practitioner training 

neuro-linguistic programming, ukončený skúškou február 2020. 

 

PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 

Členka Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. 

Metodička odbornej praxe na Katedre sociálnej práce. 

Kontaktná osoba medzi univerzitou a MPSVaR v rámci Memoranda o spolupráci, 

ktorej účelom je poskytovanie pomoci a podpory klientom/-tkám zariadení 

prostredníctvom študentov/-tiek akreditovaného študijného odboru sociálna práca 

na dobrovoľnej báze. 

Člen vedeckého výboru medzinárodnej e-konferencie: Hranice a riziká realizácie 

odborných praxí v študijnom odbore sociálna práca počas koronakrízy. 11. decembra 

2020 v Ružomberku.  

Vedenie bakalárskych a magisterských prác. 

Členka skúšobnej komisie pre rigorózne konanie v študijnom odbore sociálna práca, 

Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku. Ružomberok, 27.01.2020, 

29.06.2020 

Členka skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v bakalárskom študijnom 

odbore sociálna práca, Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta, Katolícka 

univerzita v Ružomberku. Ružomberok, 27.01.2020 a 01.07.2020 v Ružomberku. 

 

 

Podporné činnosti doktorandov za rok 2020 

- Mgr. Katarína Kobelová bola členkou organizačného výboru 9. ročníka 

medzinárodnej vedeckej konferencie. Interdisciplinárna kooperácia 

v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencií a sociálnej práci. S podtitulom: 

Interdisciplinárne tímy v pomáhajúcich profesiách. 03. 06. 2020. PF KU 

v Ružomberku, Aula Jána Pavla II. 

- Mgr. Katarána Kobelová sa podieľala na organizovaní Dňa otvorených dverí 

Katedry sociálnej práce na PF KU v Ružomberku dňa 04. 02. 2020. 

- Mgr. Lenka Chlebanová je členkou Akademického senátu PF KU pre doktorandský 

stupeň štúdia, členstvo od 2019 – doteraz, dobrovoľníčka v Spišskej katolíckej 

charite. 
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- Mgr. Nikola Lukáčová sa podieľala pri príprave knižnej poličky „Zober si. Ak máš, 

dones.“ na katedre sociálnej práce PF KU v Ružomberku, september 2020.  

- Mgr. Veronika Gajdošová Ladňáková sa zúčastnila dobrovoľníckej činnosti 

„Rozvoz potravín seniorom v čase pandémie“ (Covid 19) v meste Martin v rámci 

organizácie Senior sanitka, apríl 2020. 

- Mgr. Barbora Antolová bola členkou organizačného výboru medzinárodnej e-

konferencie: Hranice a riziká realizácie odborných praxí v študijnom odbore 

sociálna práca počas koronakrízy. 11. decembra 2020 v Ružomberku.  

- Mgr. Júlia Fričová bola členkou organizačného výboru medzinárodnej e-

konferencie: Hranice a riziká realizácie odborných praxí v študijnom odbore 

sociálna práca počas koronakrízy. 11. decembra 2020 v Ružomberku.  

- Mgr. Anna Masariková bola členkou organizačného výboru medzinárodnej e-

konferencie: Hranice a riziká realizácie odborných praxí v študijnom odbore 

sociálna práca počas koronakrízy. 11. decembra 2020 v Ružomberku.  

- Mgr. Nikola Lukáčová bola členkou organizačného výboru medzinárodnej e-

konferencie: Hranice a riziká realizácie odborných praxí v študijnom odbore 

sociálna práca počas koronakrízy. 11. decembra 2020 v Ružomberku.  

- Mgr. Lýdia Mirgová bola členkou organizačného výboru medzinárodnej e-

konferencie: Hranice a riziká realizácie odborných praxí v študijnom odbore 

sociálna práca počas koronakrízy. 11. decembra 2020 v Ružomberku.  

- Mgr. Veronika Gajdošová Ladňáková bola členkou organizačného výboru 

medzinárodnej e-konferencie: Hranice a riziká realizácie odborných praxí 

v študijnom odbore sociálna práca počas koronakrízy. 11. decembra 2020 

v Ružomberku.  

- Mgr. Lenka Chlebanová bola členkou organizačného výboru medzinárodnej e-

konferencie: Hranice a riziká realizácie odborných praxí v študijnom odbore 

sociálna práca počas koronakrízy. 11. decembra 2020 v Ružomberku.  

 

 

 

 

 



IX. Rozvoj katedry  

 

Rozvojové projekty 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie 

výsledky projektu 

za rok 2020 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

Education, 

Audiovisual 

& Culture 

Executive 

Agency 

(EACEA) 

619857-

EPP-1-

2020-1-

LT-

EPPKA1-

JMD-

MOB 

Erasmus 

Mundus 

European 

Master in 

Social 

Work 

with 

Children 

and Youth 

Slovenský 

koordinátor: dr. 

Markovič, riešitelia: 

Markéta 

Rusnáková, Irena 

Kamanová, 

Vladimír Labáth, 

Katarína Kohútová, 

Martina Špániková, 

Angela Almašiová, 

Lenka Štefáková, 

Soňa Šrobárová 

Cieľom je realizácia 

medzinárodného 

spoločného 

magisterského 

študijného 

programu. V roku 

2020 bola podaná 

žiadosť Erasmus 

Mundus, v ktorej 

sme ako prvá 

slovenská VŠ uspeli 

2020 - 

2024 
 

 

Rozvojové aktivity doktorandov 

 

Mgr. Katarína Özger sa zúčastnila na týchto vzdelávacích kurzoch a programoch: 

1. Kurz Make it visible! Working with young people against (invisible) racism - práca 

s mladými ľuďmi proti (skrytému rasismu)- marec 2020 

2. Projektový manažment v práci s mládežou – I. a II. modul- organizovaný 

Iuventou- Akreditovaný vzdelávací program pripravuje absolventov na samostatné 

riadenie 

projektov v prostredí neformálneho vzdelávania v práci s mládežou- máj, október 

2020 

3. SAMO I, II„ strategické plánovanie v oblasti práce s mládežou pre samosprávy“ - 

I. a II. modul akreditovaného vzdelávacieho programu, IUVENTA – Slovenský 

inštitút mládeže, obsah školenia: Analýza stavu a potrieb v oblasti práce s mládežou 

pre samosprávy- august, december 2020 

4. Service Learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže detí k dobrovoľníctvu- 

akreditovaný kurz, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, máj-august 2020 

Banská Bystrica 

5. Globálne vzdelávanie, I. a II. modul akreditovaného vzdelávacieho programu,  

IUVENTA  – Slovenský inštitút mládeže- október, november 2020 

6. Cesty k inklúzii - I. modul akreditovaného vzdelávacieho programu, IUVENTA  – 

Slovenský inštitút mládeže -december 2020 

7. Manažment dobrovoľníkov-  akreditovaný kurz, Platforma dobrovoľníckych 

centier a organizácií, november-december 2020 
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Mgr. Lenka Chlebanová sa aktívne zúčastnila XI. doktorandskej konferencii: 

Inovácie v spoločensko-vednom výskume z dňa 1. 12. 2020 v Prešove - online 

konferencia. Téma: Well-being sociálneho pracovníka ako organizačná hodnota v 

sociálnych službách.  

 

Mgr. Júlia Fričová, Mgr. Veronika Gajdošová Ladňáková sa zúčastnili konferencie 

International Conference on Innovations in Science and Education, ktorá sa konala 

v dňoch 18.-20.03.2020 v Prahe v Českej republike 

 

Mgr. Lenka Chlebanová, Mgr. Nikola Lukáčová a Mgr. Barbora Antolová, Mgr. 

Veronika Gajdošová Ladňáková sa zúčastnili na e-konferencii s publikačným 

výstupom: „QUAERE 2020 – Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. 

Students and assistants (vol X)” Date: Jun 22. – 26. 2020. Hradec Králové, The Czech 

Republic.  

 

Mgr. Lenka Chlebanová, Mgr. Nikola Lukáčová, Mgr. Veronika Gajdošová 

Ladňáková sa zúčastnili e-konferencie s publikačným výstupom: „CER Comparative 

European Research 2020“. International Scientific Conference for PH.D students of 

EU countries. Date: October 26.–28.10.2020. London.             

 

Mgr. Júlia Fričová sa zúčastnila workshopu "Vnútorný učiteľ" dňa 18.05.2020 v 

Trstenej pod záštitou V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.  

 

Mgr. Dominik Očko sa zúčastnil na konferencii 3x KAM online konferencia 

Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (22.-23.10. 2020 a na 

odbornom zahraničnom workshope “Multidisciplinary support of positive changes 

within families in difficult situations” (12-13. 10. 2020) 
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X. Medzinárodné aktivity katedry  

 

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.  

Vedecká rada časopisu Index: Erih Plus, Copernicus, Czasopismo Naukowe LABOR 

et EDUCATIO, ISSN 2353-4745, e-ISSN 2544-0179, PL 

redakcia časopisu: MODERN SOCIAL SCIENCE JOURNAL  - THEORY AND 

GOOD PRACTICE , ISSN 2631- 6668 

Vedecká rada časopisu  ERIH+, Społeczeństwo. Edukacja. Język, e-ISSN 2449-7983, 

ISSN 2353-1266, DOI 10.19251/sej/, WSP Plock, PL 

Vedecká rada časopisu ERIH+, Scientific Bulletin of Chełm, Section of Pedagogy , 

ISSN 2084-6770, WSEZ Chelm, PL 

Spoluredaktorka časopisu, Journal of Social Development, ISSN 0973-3086, RCSS 

Rajagiri, India 

Recenzentka časopisu SCOPUS, Sociální práce/Sociálna práca, ISSN 1213-6204 

(Print); ISSN 1805-885X (Online). E, Česká republika 

 

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. 

Člen habilitačnej komisie, Fakulta sociálních věd, Masarykova Univerzita, 

Brno, habilitačné konanie - Mgr. et Mgr. Karla Červenka, Ph.D., téma habilitačnej 

prednášky Perspektivy a bariéry v edukaci dětí s poruchami emocí a chování, 28. 1. 

2020, vedecká rada fakulty zasadala 8. 12. 2020  

Člen komisie pre štátnu doktorskú skúšku a obhajobu dizertačnej práce, Pedagogická 

fakulta, Masarykova Univerzita, Brno - Mgr. et Mgr. Lenka Dvořáková, téma 

dizertačnej práce  – Insitucionalizace mediace v kontextu české společnosti, 18. 2. 

2020 

Participácia na projekte ESWOCHY, príprava informačných listov kurzov -

Innovative Approach to Management and Leadership in Social Work; Children and 

Youth Behaviours by Bio-psycho-social Aspects 

 

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.  

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.  

4. - 5. novembra 2020 prebehlo online nadnárodné stretnutie k projektu Erasmus+ 

KA203 Upgrade with Learner - centered approach za účasti všetkých partnerov: 

Mykolas Romeris University, Litva, Vilniaus Prano Masioto pradine mokykla, Litva, 

Bierdriba Eurofortis, Lotyšsko, Základná škola Bystrická cesta, Slovensko, Osnovna 
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sola Dobje, Slovinsko, Opshtinsko osnovno uchilishte STRASHO PINDJUR 

Negotino, Severné Macedónsko, CENTAR ZA INOVACII I DIGITALNA 

EDUKACJA DIG – ED, Severné Macedónsko, HARMONY ACADEMY s.r.o., 

Slovensko koordinátor doc. Rusnáková  

30. novembra 2020 prebehlo kick off stretnutie k  projektu European Joint Master in 

Social Work with Children and Youth – ESWOCHY za účasti všetkých partnerov: 

MRUNI Litva (hlavný riešiteľ), UIL Portugalsko, KU Slovensko, RSU Lotyšsko  

17. - 18. novembra 2020 medzinárodné spustenie Mundus projektov, online event, 

Erasmus Mundus Joint Master Degrees Kick-off meeting, organizátor: Erasmus+: 

Higher Education - Erasmus Mundus Joint Master Degrees Education, Audiovisual 

and Culture Executive Agency (EACEA) 

Rusnáková, M. 14.10.October 2020. – Erasmus Mundus Opportunities in Developing 

Access to European Higher Education. Sustainability in the face of the global crisis 

(Socin 2020). Mykolas Romeris University, Vilnius Litva. 

 

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA.  

Riešiteľka projektu Erasmus Mundus Joint Degrees European Master in Social Work 

with Children and Youth ESWOCHY. 

 

Mgr. Daniel Markovič, PhD.  

Člen medzinárodného vedeckého výboru 8th International Multidisciplinary 

Research Conference "Society. Health. Welfare." Riga Stradins University, Lotyšsko. 

Člen vedeckého výboru a recenzent konferencie 15th International Scientific 

Conference “Society. Integration. Education" (SIE). Rezekne Academy of 

Technologies, Lotyšsko. 

Riešiteľ a slovenský koordinátor projektu Erasmus Mundus Joint Degrees European 

Master in Social Work with Children and Youth ESWOCHY. 

Riešiteľ zahraničného projektu za PF KU Improving the educational process and 

expanding opportunities (employment) of graduates (Tadžikistan). 

 

PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.  

Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Inovations in Science and 

Education“. Praha, Česká republika, 18.-20.3.2020 Prednáška: Components in 

cooperation of crisis intervention 

Člen recenznej komisie,  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia 

Psychologica - Polish journal published by Pedagogical University of Krakow, 

Reviewers Committee, Institute of Psychology, Pedagogical University, Krakow, 

Poland, 2020 

Medzinárodná vedecká konferencia: International Conference on Research in 

Behavioral and Social Sciences , 6th International Conference on Research in 

Behavioral and Social Sciences  Prednáška: Šrobárová, S., Špániková, M:The level and 

quality of social services in crisis intervention in Slovakia in the field of gender-based 

violence  
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Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD. 

Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „International Conference on 

Innovations in Science and Education“. Praha, Czech republic, 18.-

20.3.2020. Príspevok na tému: „Long-term Unemployment of the Risk Groups in the 

Slovak Labour Market“. Praha, 2020. 

 

PhDr. Lenka Štefáková, PhD.  

Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Inovations in Science and 

Education“. Prednáška na tému: „The Existence of Gender Stereotypes in a 

Professional Social Worker's Approach“. Praha, 18.-20.3.2020 

Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Inovations in Science and 

Education“. Prednáška na tému: „Life Meaningfulness as A Protection Factor of the 

Burn-Out Syndrome“. Praha, 18.-20.3.2020 
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XI. Sumár  (Executive summary)  

 

V roku 2020 oslávila Katolícka univerzita v Ružomberku dvadsiate výročie od jej 

vzniku. Dominantným fenoménom celého kalendárneho roka bola epidémia nového 

koronavírusu, ktorá bezprecedentne zasiahla do fungovania Katedry sociálnej práce. 

V marci 2020 prešla kvôli celoslovenským opatreniam výučba do internetového 

priestoru a v online podobe vydržala do konca semestra. Štátne záverečné skúšky sa 

konali prezenčne, v neskoršom termíne oproti akademickému kalendáru, za prísnych 

hygienických opatrení. Počas zimného semestra akademického roka 2020/2021 

prebiehala prezenčná výučba iba prvé štyri týždne, následne sa prešlo na dištančnú 

výučbu. Pedagógovia počas lockdownu využívali aplikácie Microsoft Teams a Zoom, 

s elearningovým webom Moodle PF KU sa začalo pracovať oveľa intenzívnejšie. 

Ochorenie COVID 19 sa potvrdilo o študentov, doktorandov aj pracovníkov katedry. 

Mimoriadna situácia ovplyvnila aj ďalšie aktivity: organizovanie tradičnej 

konferencie Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve a sociálnej práci sa 

presunulo na priaznivejšiu situáciu verejného zdravia v SR. V tomto roku sa znížili 

účasť na konferenciách pracovníkov aj zahraničné mobility – na mobilitu vycestovali 

iba 4 pracovníci Katedry a dve doktorandky, na Katedru zavítali dvaja pedagógovia 

zo zahraničných pracovísk. Nekonala sa tradičná súťaž Študentská vedecko-odborná 

činnosť.   

Napriek uvedeným obmedzeniam dosiahla Katedra sociálnej práce v roku 2020 

široké spektrum úspechov. V tomto roku bolo na Katedre zapojených do projektov 

najviac pracovníkov, riešili sa projekty zahraničné výskumné (projekt podporený 

Svetovou bankou, projekt Erasmus+ KA203 koordinovaný pracovníčkou Katedry), 

domáce výskumné (VEGA, KEGA, APVV, projekt ministerstva školstva SR). 

Katedra sociálnej práce sa v roku 2020 stala riešiteľom medzinárodného projektu 

ESWOCHY Európsky magister sociálnej práce s deťmi a mládežou, ktorého cieľom je 

realizácia medzinárodného spoločného magisterského študijného programu 

v anglickom jazyku. V roku 2020 bola podaná žiadosť Erasmus Mundus, v ktorej 

Katolícka univerzita uspela ako prvá slovenská vysoká škola. 

Pracovníci katedry sú aktívni v Asociácii vzdelávateľov v sociálnej práci, Asociácii 

mediátorov Slovenska, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, Slovenskej 

komore sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, Asociácii supervízorov 

a sociálnych poradcov. Ďalej v redakčnej rade scopusového časopisu Sociálni 

práce/Sociálna práca, komisiách pri mestskom zastupiteľstve a VÚC, vo vedeckej 

rade PF KU a KU, v Akreditačnej komisii Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR, ako aj v ďalších subjektoch. 

Katedra sociálnej práce zabezpečuje štúdium v študijnom odbore sociálna práca, 

pričom ho realizuje na všetkých troch stupňoch štúdia: bakalárskom, magisterskom 

aj doktorandskom, a to v dennej, ako aj v externej forme štúdia. Študentom zároveň 

ponúka možnosť vybrať si zo štyroch špecializácii na bakalárskom a doktorandskom 

stupni štúdia. 
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Sumár za doktorandov: 

V roku 2020 sa študenti doktorandského štúdia, Mgr. Júlia Fričová, Mgr. Veronika 

Gajdošová Ladňáková, Mgr. Barbora Antolová, Mgr. Nikola Lukáčová a Mgr. Lenka 

Chlebanová, zúčastnili niekoľkých online vedeckých podujatí, a to nasledovných: 

Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných 

asistentů QUAERE 2020, ktorá sa konala v dňoch 22.-26.06.2020 v Hradci Králové 

v Českej republike, International Conference on Innovations in Science and 

Education, ktorá sa konala v dňoch 18.-20.03.2020 v Prahe v Českej republike, 

International Scientific Conference for Ph.D. Students of EU Countries, ktorá sa 

konala v dňoch 26.-28.10.2020 a  CER 2020 - International Scientific Conference for 

PhD. Students of EU Countries, ktorá sa konala v dňoch 26.-28.10.2020 vo Veľkej 

Británii v Londýne. Okrem toho sa v rámci rozvojových aktivít doktorandi zúčastnili 

na ďalších podujatiach. Mgr. Katarína Özger sa zúčastnila na vzdelávacích kurzoch 

a programoch, a to Kurz Make it visible! Working with young people against 

(invisible) racism - práca s mladými ľuďmi proti (skrytému rasizmu)- marec 2020, 

Projektový manažment v práci s mládežou – I. a II. modul- organizovaný Iuventou- 

Akreditovaný vzdelávací program pripravuje absolventov na samostatné riadenie 

projektov v prostredí neformálneho vzdelávania v práci s mládežou- máj, október 

2020, SAMO I, II „strategické plánovanie v oblasti práce s mládežou pre 

samosprávy“ - I. a II. modul akreditovaného vzdelávacieho programu, IUVENTA – 

Slovenský inštitút mládeže, obsah školenia: Analýza stavu a potrieb v oblasti práce s 

mládežou pre samosprávy- august, december 2020, Service Learning vo výchove 

a vzdelávaní detí a mládeže detí k dobrovoľníctvu- akreditovaný kurz, Platforma 

dobrovoľníckych centier a organizácií, máj-august 2020 Banská Bystrica, Globálne 

vzdelávanie, I. a II. modul akreditovaného vzdelávacieho programu, IUVENTA  – 

Slovenský inštitút mládeže- október, november 2020, Cesty k inklúzii - I. modul 

akreditovaného vzdelávacieho programu, IUVENTA  – Slovenský inštitút mládeže -

december 2020, Manažment dobrovoľníkov-  akreditovaný kurz, Platforma 

dobrovoľníckych centier a organizácií, november-december 2020. Mgr. Lenka 

Chlebanová sa aktívne zúčastnila XI. doktorandskej konferencii: Inovácie v 

spoločensko-vednom výskume z dňa 1. 12. 2020 v Prešove - online konferencia. 

Téma: Well-being sociálneho pracovníka ako organizačná hodnota v sociálnych 

službách. Mgr. Júlia Fričová sa zúčastnila workshopu "Vnútorný učiteľ" dňa 

18.05.2020 v Trstenej pod záštitou V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže a 

Mgr. Dominik Očko sa zúčastnil na konferencii 3x KAM - online konferencia 

Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (22.-23.10. 2020 a na 

odbornom zahraničnom workshope “Multidisciplinary support of positive changes 

within families in difficult situations” (12-13. 10. 2020). Doktorandi sa taktiež 

zúčastnili činností v rámci svojej iniciatívy a voľného času. Mgr. Katarína Kobelová 

bola členkou organizačného výboru 9. ročníka medzinárodnej vedeckej 

konferencie Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencií 

a sociálnej práci, ktorá sa konala dňa 03. 06. 2020. PF KU v Ružomberku a podieľala 

sa aj na organizovaní Dňa otvorených dverí Katedry sociálnej práce na PF KU 
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v Ružomberku dňa 04. 02. 2020. Mgr. Lenka Chlebanová je členkou Akademického 

senátu PF KU a je tiež dobrovoľníčkou v Spišskej katolíckej charite. Mgr. Nikola 

Lukáčová sa v roku 2020 podieľala pri príprave knižnej poličky „Zober si. Ak máš, 

dones.“ na katedre sociálnej práce PF KU v Ružomberku. Mgr. Veronika Gajdošová 

Ladňáková sa zúčastnila dobrovoľníckej činnosti „Rozvoz potravín seniorom v čase 

pandémie“ (Covid - 19) v meste Martin v rámci organizácie Senior sanitka v apríli 

2020. Katedra sociálnej práce sa podieľala aj na pomoci v zariadeniach sociálnych 

služieb v čase pandémie, a to ná základe Memoranda o spolupráci, ktoré podpísali 

minister práce, sociálnych vecí a rodiny a predseda Asociácie vzdelávateľov 

v sociálnej oblasti, ktorá združuje slovenské univerzity vzdelávajúce v odbore 

sociálna práca. Pracovníci a študenti Katedry sociálnej práce podali v roku 2020 osem 

projektových žiadostí GAPF a štyri projektové žiadosti KEGA. Štúdium na Katedre 

sociálnej práce úspešne ukončili obhajobou dizertačnej práce Mgr. Katarína, PaedDr. 

Tomáš Hvostík, Mgr. Michaela Janáková-Jombíková, JUDr. PhDr. Miroslav Gejdoš a 

PhDr. Zuzana Hrabovská.  

 

V roku 2021 bude pre Katedru sociálnej práce výzvou najmä akreditácia spoločného 

magisterského programu v anglickom jazyku, príprava na komplexnú akreditáciu 

a posilnenie tvorby publikačných výstupov kategórie A. 

 
 



XII. Prílohy 

Kategória 

publikačnej 

činnosti

Autor Publikácia alebo umel. Výstup Druh výstupu Hodnotenie

AAA
KALÁBOVÁ, Helena - 

ŠROBÁROVÁ, Soňa

ID: 190164 | Fenomény postmoderní rodiny [textový dokument (print)] / 

Kalábová, Helena [Autor, 50%] ; Šrobárová, Soňa [Autor, 50%] ; Kalábová, 

Helena [Zostavovateľ, editor, 50%] ; Šrobárová, Soňa [Zostavovateľ, editor, 

50%] ; Hogenová, Anna [Recenzent] ; Pekarčík, Ľubomír [Recenzent]. – 2. dopl. 

vyd. – Kraków (Poľsko) : Wydawnictwo SALWATOR, 2020. – 163 s. – ISBN 978-

83-88119-52-1

vedecký výstup 3

AAB NOVOTNÁ, Alena
Sociálne poradenstvo. Ružomberok: Verbum – Vydavateľstvo KU, 2020. 114 s. 

ISBN  978-80-561-0785-0.  (spoluautorstvo)
vedecký výstup 3

AAB

ŠAVRNOCHOVÁ, Michaela 

(33,3%) - HOLDOŠ, Juraj 

(33,3%) - ALMAŠIOVÁ, Angela 

(33,3%)

ID: 232156 | Excesívne používanie internetu u adolescentov na Slovensku 

[textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Šavrnochová, Michaela 

[Autor, 33.334%] ; Holdoš, Juraj [Autor, 33.333%] ; Almašiová, Angela [Autor, 

33.333%] ; Žiaková, Eva [Recenzent] ; Špajdel, Marián [Recenzent]. – 1. vyd. – 

Banská Bystrica (Slovensko) : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2020. – 176 

s. [tlačená forma] [online]. – ISBN 978-80-557-1798-2. – ISBN (elektronické) 978-

80-557-1799-9

vedecký výstup 3

AAB
ŠTEFÁKOVÁ Lenka - ŠIMEK, 

Jakub

ID: 224583 | Sociálna práca v rámci včasnej intervencie [textový dokument 

(print)] / Štefáková, Lenka [Autor, 50%] ; Šimek, Jakub [Autor, 50%] ; 

Kamanová, Irena [Recenzent] ; Kucharska, Ewa [Recenzent] ; Špániková, 

Martina [Recenzent]. – 1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita 

v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020. – 112 s. – ISBN 978-80-561-

0762-1

vedecký výstup 2



ABB LABÁTH, Vladimír

Supervízia, moc, inštitúcia. In VASKA, Ladislav, VRŤOVÁ, Jana (Eds.). Vedecké 

odpovede na aktuálne otázky supervízie v sociálnej práci. Banská Bystrica: 

Belianum, 2020. ISBN 978-80-557-1762-3. s. 24-41.

vedecký výstup 2

ABC ŠROBÁROVÁ, Soňa

ID: 179068 | Crisis and crisis intervention in the lives of woman after aloss of a 

child / Šrobárová, Soňa [Autor, 100%]

In: A woman in a change of time [textový dokument (print)] / Šrobárová, Soňa 

[Zostavovateľ, editor] ; Kalábová, Helena [Zostavovateľ, editor] ; Hogenová, 

Anna [Recenzent] ; Jůzl, Miloslav [Recenzent]. – 1. vyd. – Santa Rufina di 

Cittaducale (Taliansko) : RiStampa, 2020. – ISBN 978-88-99648-93-0, s. 81-100 

[tlačená forma]

vedecký výstup 3

ADE

DOLINSKÁ, Eva (30%) - 

KOHÚTOVÁ, Katarína (20%) -  

KUŠNÍROVÁ, Veronika (20%) - 

ZUBAL, Pavol (30%)

ID: 209384 | Analysis of attitudes of teachers in Slovakia towards professional 

development / Dolinská, Eva [Autor, 30%] ; Kohútová, Katarína [Autor, 20%] ; 

Kušnírová, Veronika [Autor, 20%] ; Zubal, Pavol [Autor, 30%]

In: Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles [textový 

dokument (print)] . – Fribourg (Švajčiarsko) : L’Association internationale 

Sciences, Éducation, Cultures, Traditions. – ISSN 2235-2007. – č. 3 (2020), s. 143-

154 [tlačená forma]

vedecký výstup 3

ADE

MARKOVIČ, Daniel (25%) -  

TOMLÁK, Viktor (25%) -  

ŠROBÁROVÁ, Soňa (25%) - 

GEJDOŠOVÁ, Zuzana (25%)

ID: 205590 | Young people up to 24 years on the labour market in a small 

Slovak town / Markovič, Daniel [Autor, 25%] ; Tomlák, Viktor [Autor, 25%] ; 

Šrobárová, Soňa [Autor, 25%] ; Gejdošová, Zuzana [Autor, 25%]

In: Society. Integration. Education [elektronický dokument] : proceedings of the 

international scientific conference. – Rezekne (Lotyšsko) : Rezekne academy of 

technologies. Faculty of education, language and design. – ISSN (online) 2256-

0629. – Roč. 4 (2020), s. 290-300 [online]

vedecký výstup 3



ADE ŠROBÁROVÁ, Soňa

ID: 203891 | Differences in provision of crisis intervention in individual 

development specific / Šrobárová, Soňa [Autor, 100%]

In: Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles [textový 

dokument (print)] . – Fribourg (Švajčiarsko) : L’Association internationale 

Sciences, Éducation, Cultures, Traditions. – ISSN 2235-2007. – č. 1 (2020), s. 45-

55 [tlačená forma]

vedecký výstup 3

ADE ŠROBÁROVÁ, Soňa

ID: 203963 | Aportfolio of crisis interventions, cosial counseling and risk in 

patological aspects / Šrobárová, Soňa [Autor, 100%]

In: Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles [textový 

dokument (print)] . – Fribourg (Švajčiarsko) : L’Association internationale 

Sciences, Éducation, Cultures, Traditions. – ISSN 2235-2007. – č. 2 (2020), s. 53-

63 [tlačená forma]

Odborný výstup 2

ADE
GEJDOŠ, Miroslav - 

KOVÁČIKOVÁ, Silvia 

ID: 202074 | Social work in the context of cyberbullying with regard to Slovak 

Republic = Praca socjalna w kontekście cyberprzemocy w odniesieniu do 

Słowacji / Gejdoš, Miroslav [Autor, 50%] ; Kováčiková, Silvia [Autor, 50%]

In: International Journal of Legal Studies [textový dokument (print)] 

[elektronický dokument] . – Warszawa (Poľsko) : Międzynarodowy Instytut 

Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój. – ISSN 2543-7097. – ISSN (online) 2544-

9478. – Roč. 7, č. 1 (2020), s. 303-316 [tlačená forma] [online]
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vedecký výstup 3

GHG ÖZGER, Katarína

ID: 207630 | Intercultural communication in social work / part 2 : How to build 

good relations between professionals and their clients? / Özger, Katarína 

[Autor, 100%]

In: EIFID [elektronický dokument] . – Holandsko : European Institute for 

Intercultural Development. – 2020, s. 1-3

odborný výstup 3

GHG ÖZGER, Katarína

ID: 207624 | Intercultural communication in social work / part 1 : How to build 

good relations between professionals and their clients? / Özger, Katarína 

[Autor, 100%]

In: EIFID [elektronický dokument] . – Holandsko : European Institute for 

Intercultural Development. – 2020, s. 1-2

odborný výstup 3

LABÁTH, Vladimír Pasce moci. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 116 s. ISBN 978-80-571-0205-2. odborný výstup 2

LABÁTH, Vladimír (50%) - 

PRUŽINSKÁ, Jana (50%)
Konflikt - ja, my, oni. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 345 s. (zadané do tlače) odborný výstup 2

ŽILOVÁ, Anna - GERGEL, M.

ŽILOVÁ, A. – GERGEL, M. 2020. Kariérové poradenstvo ako nástroj v systéme 

poskytovania odborných poradenských služieb v činnosti úradov práce, 

sociálnych vecí a rodiny In NOVOTNÁ, A. – ŽILOVÁ, A. (eds.). Významné témy 

sociálneho poradenstva. Ružomberok: Verbum – Vydavateľstvo KU, 2020. 

ISBN 978-80-561-0786-7. s. 30 – 41.  

vedecký výstup 3



ŽILOVÁ, Anna - GERGEL, M.

ŽILOVÁ, A. – GERGEL, M. 2020. Aplikácia metód Assessment Center 

a Development Center v poradenskom procese s uchádzačom o zamestnanie In 

NOVOTNÁ, A. – ŽILOVÁ, A. (eds.). Významné témy sociálneho poradenstva. 

Ružomberok: Verbum – Vydavateľstvo KU, 2020. ISBN 978-80-561-0786-7. s. 42 

– 49. 

vedecký výstup 3

Výsledné 

hodnotenie:
2,77



PRÍLOHA BCD 

 
- Príloha B Ocenenia  

- Príloha C Členstvo v redakčných alebo edičných radách časopisov  

- Príloha D Členstvo vo vedeckých radách a grémiách  
 

 

Prehľad ocenení za rok 2020 
(pozvané prednášky, členstvo v redakčných radách, členstvo v edičných radách, členstvo v národných a medzinárodných 

oblastiach výskumu, ocenenia za zásluhy o rozvoj, Poverenia z externého prostredia na organizovanie konferencií a iných 

vedeckých alebo umeleckých podujatí, Členstvá v programových výboroch na konferencii/kongrese vysokej školy)  
 

Pozvané prednášky    
Kategória 

publikačnej 

činnosti 

Autor 
Názov projektu/konferencie 

(názov príspevku) 
Miesto uskutočnenia Termín uskutočnia 

 Markovič, Daniel 

Interaktívne techniky pre dynamický trh 

práce. Seminár výchovných a kariérových 

poradcov stredných škôl ŽSK.  

Žilinská univerzita v 

Žiline 
06.02.2020 

 Markovič, Daniel 

Informácie o zmenách v kariérovom 

poradenstve v regionálnom školstve od 1. 

9. 2019. Seminár výchovných a 

kariérových poradcov stredných škôl ŽSK.  

Žilinská univerzita v 

Žiline 
06.02.2020 

* V zmysle smernice č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej, umeleckej činnosti a ohlasov (AFA, AFB, AFE, 

AFF) 



Ostatné prednášky 

Kategória 

publikačnej 

činnosti 

Autor 
Názov projektu/konferencie 

(názov príspevku) 
Miesto uskutočnenia Termín uskutočnia 

AFC 

Fričová, Júlia (50%) - 

Štefáková, Lenka (25%) -  

Kohútová, Katarína (25%) 

Konferencia: CBU International 

Conference Proceedings 2020 : 

Innovations in Science and Education. 

Príspevok: Gender Stereotypes in the 

Professional Approach of Social Workers 

in Slovakia, the Czech republic and 

Lithuania   

Praha, Česká republika, 

ISE Research Institute, 

Unicorn College 

18. - 20. 03. 2020 

AFC 

Fričová, Júlia (25%) -  

Kohútová, Katarína (50%) - 

Štefáková, Lenka (25%) 

Konferencia: CBU International 

Conference Proceedings 2020 : 

Innovations in Science and Education. 

Príspevok: Burnout Syndrome in Relation 

to the Sensivity of Nurses, Teachers and 

Social  

Praha, Česká republika, 

ISE Research Institute, 

Unicorn College 

18. - 20. 03. 2020 

AFC 

Ladňáková, Veronika 

(25%) - Špániková, Martina 

(75%) 

Konferencia: CBU International 

Conference Proceedings 2020 : 

Innovations in Science and Education. 

Príspevok: Long-term Unemployment of 

the Risk Groups in the Slovak Labour 

Market 

Praha, Česká republika, 

ISE Research Institute, 

Unicorn College 

18. - 20. 03. 2020 

AFC Antolová, Barbora 

Konferencia: QUAERE 2020. 

Interdisciplinární mezinárodní vědecká 

konference doktorandů a odborných 

asistentů. Príspevok: Representation of a 

Hradec Králové, Česká 

republika 
22. - 26.6.2020 



minor child and divorce proceedings in 

selected countries 

AFC Fričová, Júlia 

Konferencia: QUAERE 2020. 

Interdisciplinární mezinárodní vědecká 

konference doktorandů a odborných 

asistentů. Príspevok: Development of 

social consueling as a professional activity 

in Slovakia.  

Hradec Králové, Česká 

republika 
22. - 26.6.2020 

AFC Chlebanová, Lenka 

Konferencia: the 14th Biannual CER 

Comparative European Research 

Conference.  Príspevok: Promoting the 

well-being of social workers ine the 

context of organizational culture and the 

Covid-19 cirsis  

Londýn, Veľká Británia  

AFC Lukáčová, Nikola 

Konferencia: QUAERE 2020. 

Interdisciplinární mezinárodní vědecká 

konference doktorandů a odborných 

asistentů. Príspevok: Social work with a 

group as a method of social intervention  

Hradec Králové, Česká 

republika 
22. - 26.6.2020 

AFC 
Gajdošová Ladňáková, 

Veronika 

Konferencia: QUAERE 2020. 

Interdisciplinární mezinárodní vědecká 

konference doktorandů a odborných 

asistentů. Príspevok: Environment and 

Slovakia  

Hradec Králové, Česká 

republika 
22. - 26.6.2020 

AFC Hvostik, Tomáš 
Konferencia: QUAERE 2020. 

Interdisciplinární mezinárodní vědecká 

konference doktorandů a odborných 

Hradec Králové, Česká 

republika 
22. - 26.6.2020 



asistentů. Príspevok:  Športové aktivity 

ako prostriedok zlepšovania sociálnych 

vzťahov v rodine  

* V zmysle smernice č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov (AFC, AFD, AFG, AFH, AFK, AFL) 

 

 

Členstvo v redakčných alebo edičných radách časopisov  
 

Priezvisko, Meno Názov časopisu Miesto vydania Dátum 

Žilová, Anna 

Členka redakčnej rady časopisu Zeszyty 

Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki 

Ekonomiczne, indexovaný v ERIH PLUS 

  

Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Płocku 

2020 

Rusnáková, Markéta 
Členka redakčnej rady časopisu 

Sociální práce/Sociálna práca 

Asociace vzdelavatelů 

v sociální práci, Brno 
2020 

Rusnáková, Markéta 

Členka redakčnej rady "Social Work", 

included in the Ulrich’s PROQUEST, 

C.E.E.O.L. databases 

Mykolas Romerys Unversity, 

Vilnius, Lithuania 
2020 

Rusnáková, Markéta 

Členka redakčnej rady vedecko-

odborného časopisu pre sociálnych 

pracovníkov a chronicky chorých... 

„Sociálno zdravotnícke spektrum“ 

Vysoká škola zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety, 

n.o., Bratislava 

2020 

Rusnáková, Markéta 
Členka redakčnej rady časopisu „Revue 

sociálnych služieb“  
UCM Trnava 2020 

Novotná, Alena 
Členka redakčnej rady časopisu Charity. 

Philanthropy and social work.  

Państwowa Wyższa Szkoła 

Techniczno-Ekonomiczna, 

Jarosław, PWSTE 

od 2014 

 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-2a072b30-925c-4d00-b29c-55358b747ab6
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-2a072b30-925c-4d00-b29c-55358b747ab6


Členstvo vo vedeckých radách a grémiách 

 

Priezvisko, Meno Názov  Miesto  Dátum 

Žilová, Anna 
Členka vedeckej rady časopisu 

Sociální práce/Sociálna práca 

Asociace vzdelavatelů 

v sociální práci, Brno 
2020 

Žilová, Anna 

Členka vedeckej rady časopisu 

Scientific Bulletin of Chełm Section of 

Pedagogy  

Katedra Pedagogiki 

Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Chełmie, 

Poľsko 

2020 

Žilová, Anna 

Členka vedeckého výboru medzinárodnej 

e-konferencie Hranice a riziká realizácie 

odborných praxí v študijnom odbore 

sociálna práca počas  koronakrízy 

Pedagogická fakulta KU 

v Ružomberku, Katedra 

sociálnej práce 

11.12.2020 

Žilová, Anna 

Recenzentka pre časopis Sociálna 

práca/Sociální práce vedený v databáze 

SCOPUS 

Asociace vzdelavatelů 

v sociální práci, Brno 
2020 

Kamanová, Irena 

Členka vedeckého výboru medzinárodnej 

e-konferencie Hranice a riziká realizácie 

odborných praxí v študijnom odbore 

sociálna práca počas  koronakrízy 

Pedagogická fakulta KU 

v Ružomberku, Katedra 

sociálnej práce 

11.12.2020 

Novotná, Alena  

Členka vedeckej rady časopisu Rocznik 

Praca socjalna, Zeszyt Praca Socjalna, 

[Issue of Social Work] 

Czasopismo: Roczniki 

Teologiczne, Lublin 
od 2014 

Novotná, Alena 

Členka vedeckej rady časopisu: 

Społeczeństwo. Edukacja. Język, 

Wydawnicztwo PWSZ Plock 

Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Płocku 
2020 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-2a072b30-925c-4d00-b29c-55358b747ab6
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-2a072b30-925c-4d00-b29c-55358b747ab6


Novotná, Alena 

Členka vedeckej rady časopisu: Scientific 

Bulletin of Chełm, Section of Pedagogy.  

( ERIH+, COPERNICUS) 

WSEZ Chelm, PL 

 
2020 

Novotná, Alena 

Členka vedeckej rady zborníkového 

časopisu Rocznik towarzystwa 

naukowego Plockiego 

Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Płocku 
2020 

Novotná, Alena 

Recenzentka pre časopis Sociálna 

práca/Sociální práce vedený v databáze 

SCOPUS 

Asociace vzdelavatelů 

v sociální práci, Brno 
2020 

Novotná, Alena 
Posudzovateľka Akreditačnej agentúry pre 

vysoké školstvo 

Slovenská akreditačná agentúra 

pre vysoké školstvo, Bratislava 
2020 

Rusnáková, Markéta 
Členka Akreditačnej komisie pre oblasť 

vzdelávania 

Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR 
2020 

Almašiová, Angela 

Členka vedeckého výboru medzinárodnej 

e-konferencie Hranice a riziká realizácie 

odborných praxí v študijnom odbore 

sociálna práca počas koronakrízy 

Pedagogická fakulta KU 

v Ružomberku, Katedra 

sociálnej práce 

11.12.2020 

Štefáková, Lenka  

Členka vedeckého výboru medzinárodnej 

e-konferencie Hranice a riziká realizácie 

odborných praxí v študijnom odbore 

sociálna práca počas koronakrízy 

Pedagogická fakulta KU 

v Ružomberku, Katedra 

sociálnej práce 

11.12.2020 

Špániková, Martina 

Členka vedeckého výboru medzinárodnej 

e-konferencie Hranice a riziká realizácie 

odborných praxí v študijnom odbore 

sociálna práca počas koronakrízy 

Pedagogická fakulta KU 

v Ružomberku, Katedra 

sociálnej práce 

11.12.2020 

Markovič, Daniel 

Člen medzinárodného vedeckého výboru 

8th International Multidisciplinary 

Research Conference "Society. Health. 

Welfare.". 

Riga Stradins University, 

Lotyšsko 
 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-2a072b30-925c-4d00-b29c-55358b747ab6
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-2a072b30-925c-4d00-b29c-55358b747ab6


Markovič, Daniel 

Člen vedeckého výboru a recenzent 

konferencie 15th International Scientific 

Conference “Society. Integration. 

Education" (SIE).  

Rezekne Academy of 

Technologies, Lotyšsko 
 

 

 

Ostatné ocenenia 

 
Druh ocenenia Priezvisko, Meno Bližšia charakteristika ocenenia 

Poďakovanie predsedníčky Žilinského 

samosprávneho kraja 
Kamanová, Irena 

Poďakovanie predsedníčky Žilinského 

samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej za 

spoluprácu pri tvorbe strategického dokumentu 

„Koncepcia rozvoja sociálnych služieb 

Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 

- 2023“ 
 


