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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KATEDRE SOCIÁLNEJ PRÁCE 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce  
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,  
Tel.: +421 44 43 26 842, klapka 1410, e-mail: alena.zatkova@ku.sk 
 
Vedúci katedry:    doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
zástupca vedúceho katedry:  PhDr. Angela Almašiová, PhD. 
Tajomník:     PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 
sekretariát katedry:    Mgr. Alena Zaťková 
 
Štruktúra funkčných miest: 
profesor:    prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.  
 
docent:    doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. 
     doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. 
     doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
     doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. 
 
odborný asistent:    PhDr. Angela Almašiová, PhD. 
     JUDr. Juraj Čech, PhD. 
     Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. 
     PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. 
     PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. 
     PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 
 

 
 

2. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ KATEDRY ZA UPLYNULÝ ROK 

 
Najvýznamnejšie podujatia organizované katedrou 
 
XI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb 
s medzinárodnou účasťou. Konferencia bola organizovaná Slovenskou komorou sestier 
a pôrodných asistentiek, Sekciou sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb, 
Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Ružomberku, Centrom sociálnych 
služieb Likava v spolupráci s Katedrou sociálnej práce, Pedagogická fakulta Katolícka 
univerzita v Ružomberku. Konferencia bola zameraná na problematiku sociálnych služieb 
s poukázaním na prácu sestier a sociálnych pracovníkov v zariadeniach sociálnych 
služieb. Ružomberok, 27. – 28. jún 2014.  
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6. medzinárodná vedecká konferencia Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, 
pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Ružomberok, 4. decembra 2014. Medzinárodná 
vedecká konferencia organizovaná Pedagogickou fakultou a Fakultou zdravotníctva 
Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Fakultou humanitních studi 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne, Wydziałem Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskej 
Akadémii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, VADIMED v Krakowie a Slovenskou 
komorou sestier a pôrodných asistentiek. Cieľom konferencie bolo poukázať na význam 
interdisciplinárnej kooperácie pri riešení aktuálnych, odborných problémov či závažných 
situácii zdravotno-sociálneho významu.  
 
Intervencia, terapia a resocializácia v systéme sociálnej pomoci, konanej v dňoch 2. - 4. 
apríl 2014 na rti.pf.ku.sk. Vedecká konferencia bola orientovaná na problematiku 
intervencie a resocializácie pri rôznych cieľových skupinách sociálnej práce. V rámci tejto 
vedeckej konferencie si vymenili svoje teoretické a praktické skúsenosti a poznatky 
odborníci z rôznych oblastí týkajúcich sa intervencie, terapeutických metód a 
resocializácie. Výstupom vznikla knižná publikácia s obsahom príspevkov, ktoré boli 
prezentované cez internetovú stránku www.rti.pf.ku.sk s možnosťou diskusie. 
 
Semináre pre študentov PF KU v Ružomberku zaujímajúcich sa o dobrovoľnícku 
činnosť v komunite Archa za účasti predstaviteľov komunity L´Arche en Agenaise vo 
Francúzsku, Robin Sykes  18. – 20. november 2014.  
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Účasť katedry na podujatí  
 

Intervencia, terapia a resocializácia v systéme sociálnej pomoci, konferencia konaná 
v dňoch 2. - 4. apríla 2014 na rti.pf.ku.sk. Vedecká konferencia bola orientovaná na 
problematiku intervencie a resocializácie pri rôznych cieľových skupinách sociálnej práce. 
Aktívna účasť: PhDr. Soňa Šrobárová, PhD., PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 
 
Medzinárodná konferencia Charity, Philanthropy and social work. Państwowa Wyzsza 
Szkola Techniczno Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, apríl 2014, 
členka vedeckej rady - doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. 
 
Celoslovenské kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti v odbore Sociálna práca. 
Banská Bystrica, 30. apríl 2014. Členky celoslovenskej komisie pre ŠVOČ:  PhDr. Angela 
Almašiová, PhD., Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. 
 
II. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Indterdyscyplinarne aspekty 
urody, zdrowia i choroby“ Jaroslaw, 5.-6. Czerwca 2014. Aktívna účasť: doc. PhDr. Alena 
Novotná, PhD., členka vedeckej rady 
 
XI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s 
medzinárodnou účasťou. Konferencia bola organizovaná Slovenskou komorou sestier 
a pôrodných asistentiek, Sekciou sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb, 
Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Ružomberku, Centrom sociálnych 
služieb Likava v spolupráci s Katedrou sociálnej práce, Pedagogická fakulta Katolícka 
univerzita v Ružomberku. Konferencia bola zameraná na problematiku sociálnych služieb 
s poukázaním na prácu sestier a sociálnych pracovníkov v zariadeniach sociálnych 
služieb. Ružomberok, 27. – 28. jún 2014. Aktívna účasť: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., 
PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 
 
Vedenie workshopov v rámci „Letnej školy sociálnej práce“ Univerzita Hradec Králové, 
august 2014. doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
 
Stretnutie medzinárodných expertov k projektu Rozvoj a podpora multidisciplinárního 
vědecko výzkumného týmu pro studium současné rodiny na UHK, 6. – 8. október 2014, 
Hradec Králové, Členka tímu: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.   
 
9. Ročník regionálnej konferencie Mosty k rodine, konaná dňa 20. októbra 2014 
v Banskej Bystrici. Aktívna účasť: PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.  
 
Medzinárodná vedecká konferencia XI. Hradecké dni sociálnej práce „Sociální práce 
v kontextu lidských práv“. Hradec Králové, 10. – 11. október 2014. Členka vedeckého 
výboru konferencie: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
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Konferencia organizovaná Právnickou fakultou Trnavskej univerzity Sloboda 
jednotlivca a svet práce, dňa 11. novembra 2014 v Trnave. Aktívna účasť: doc. PhDr. 
Stanislav Košč, PhD. 
 
Konferencia Mosty v sociálnoprávnej ochrane organizovaná Spoločnosťou priateľov detí 
z detských domovov Úsmev ako dar, Inštitútom ochrany práv dieťaťa rodiny FZaSP TU 
a Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domovov dňa 11. – 12. novembra 2014 
v Častej – Papierničke. Aktívna účasť: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.   
 
Týždeň vedy a umenia (XI. Ročník) uskutočnený na Pedagogickej fakulte Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, v dňoch 10. 11. – 16. 11. 2014. Aktívna účasť: doc. PhDr. Alena 
Novotná, PhD., PhDr. Soňa Šrobárová, PhD., PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 
 
Semináre pre študentov PF KU v Ružomberku zaujímajúcich sa o dobrovoľnícku 
činnosť v komunite Archa za účasti predstaviteľov komunity L´Arche en Agenaise vo 
Francúzsku, Robin Sykes  18. – 20. november 2014. Aktívna účasť: PhDr. Angela 
Almašiová, PhD., Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.  
 
5th International Interdisciplinary Scientific Conference: Society, Heath and Welfare. 
Riga, November 26 – 28, 2014. Interdisciplinárna konferencia zameraná na medzinárodnú 
sociálnu prácu v rôznych poliach vedeckého výskumu. Pozvaná prednáška: doc. PhDr. 
Markéta Rusnáková, PhD. 
 
Medzinárodná konferencia Social services - a pillar of European society, 4. 12. 2014, 
Wyzsza szkola Pedagogiczna, Lódź – spoluorganizácia doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. 
 
6. medzinárodná vedecká konferencia Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, 
pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Ružomberok, 4. decembra 2014. Medzinárodná 
vedecká konferencia bola organizovaná Pedagogickou fakultou a Fakultou zdravotníctva 
Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Fakultou humanitních studi 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne, Wydziałem Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskej 
Akadémii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Akademiou Ignatianum w Krakowie, 
VADIMED v Krakowie a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek. Cieľom 
konferencie bolo poukázať na význam interdisciplinárnej kooperácie pri riešení 
aktuálnych, odborných problémov či závažných situácii zdravotno-sociálneho významu. 
Aktívna účasť: doc. Irena Kamanová, PhD., PhDr. Lenka Štefáková, PhD.  

3. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ 

 
III.I Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra 
 
Katedra sociálnej práce je pracoviskom PF KU, ktoré prioritne zabezpečuje študijný 
program sociálna práca v študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca a realizuje štúdium na 
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všetkých troch stupňoch štúdia: bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom. V rámci 
Katedry sociálnej práce sa realizujú aj študijné programy Verejná správa a sociálne služby 
a Sociálna komunikácia a poradenstvo v magisterskom stupni štúdia.  
 
Sociálna práca je študijný odbor zo študijných odborov, spravovaných Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako oblasť poznania, v ktorej absolvent nadobúda 
profesionálnu spôsobilosť vykonávať povolanie sociálneho pracovníka. Pri jeho 
komponovaní vychádza z Európskej konvencie o všeobecnej porovnateľnosti dôb 
vysokoškolského štúdia, ktorá bola prijatá Radou Európy. Okrem toho vychádza aj z 
právne záväznej smernice Európskej únie z 21. januára 1988 – Smernica Rady Európy o 
všeobecnom systéme uznávania vysokoškolských diplomov udelených na základe 
ukončenia odborného vzdelávania v trvaní aspoň troch rokov.  
 
Obsah bakalárskeho stupňa vychádza zo Zákona NR SR č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a 
Zákona NR SR č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe a pozostáva zo získania nasledovných 
zručností a činností:  
• sociálno-správne činnosti;  
• sociálno-právne poradenstvo;  
• sociálne diagnostikovanie a prognózovanie;  
• sociálne 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.  
 
Absolvent magisterského štúdia sa uplatní ako sociálny pracovník vo všetkých 
organizáciách štátnej správy a samosprávy, ako sociálny pracovník v zdravotníctve, 
školstve, v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny, ďalej ako sociálny pracovník v 
neštátnych a cirkevných organizáciách poskytujúcich sociálne služby, ako riadiaci 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 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.).  
 
Na doktorandskom stupni štúdia sociálnej práce je študijný odbor zameraný nielen na 
rozšírenie poznatkov založených na súčasnom stave poznania, ale najmä na vlastnom 
príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej 
činnosti. Študijný program sa orientuje najmä na teoretické poznatky a ich praktickú 
aplikáciu v sociálnej práci so zameraním na problémy, súvisiace so životnými a 
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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.  
 
Pedagógovia Katedry sociálnej práce PF KU v Ružomberku  vzdelávajú v nasledujúcich  
študijných programoch v študijnom odbore sociálna práca:  
 
Od roku 2012 je na PF KU realizovaný študijný program Sociálna práca vo verejnej 
správe a sociálne služby na magisterskom stupni štúdia. Predpokladá sa, že absolventi 
nájdu svoje uplatnenie ako sociálni pracovníci prevažne v inštitúciách verejnej správy, 
sociálnych služieb, ako aj štátnej správy. Sú zorientovaní v obsahoch základného 
všeobecného vykonávania sociálnej práce, ktoré dokážu transformovať pre praktické 
účely. Majú primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia a metód v oblasti 
výskumu a vývoja sociálnej práce.  
 
Študentom sociálnej práce na magisterskom stupni štúdia je ponúkaná možnosť zvoliť si 
špecializáciu Manažment v sociálnej sfére v študijnom programe sociálna práca. 
 
Ďalšou oblasťou výskumu a vzdelávania je nový študijný program  Poradenstvo 
a sociálna komunikácia v študijnom odbore Sociálna práca. Tento študijný program je na 
KSP realizovaný v magisterskom stupni vysokoškolského vzdelávania. Cieľom je rozšíriť 
možnosti štúdia v odbore sociálna práca na PF KU v Ružomberku a naplniť potreby praxe 
v odbore sociálna práca, ktoré smerujú k špecializácii a k špecifickým zručnostiam, 
vedomostiam a schopnostiam sociálnych pracovníkov v jednotlivých oblastiach aplikačnej 
sociálnej práce. V kontexte tejto diverzity bol akreditovaný a v akademickom roku 2014/15 
otvorený magisterský študijný program Poradenstvo a sociálna komunikácia, do ktorého 
bolo prijatých 48 študentov denného štúdia. 
 
 
II Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na národnej, či 
medzinárodnej úrovni (aktívna účasť na významnom podujatí za vysokú školu, 
umiestnenie v rámci súťaže vysokoškolákov, a pod.). 
Tomáš Cebecauer získal Cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci za študentskú 
vedeckú, umeleckú a odbornú činnosť. Túto cenu získal za kvalitne spracovanú prácu ako 
aj za prínos, ktorý táto práca priniesla do oblasti výskumu v sociálnej práci.  
 
 
III Komentované ocenenia študentov v rámci katedry, inštitútu, ústavu 
 
Cena dekana bola udelená týmto študentom KSP: 
Mikuláš Bumbera – za vynikajúce študijné výsledky 
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Tomáš Cebecauer -  za úspešnú reprezentáciu fakulty 
Bc. Ivana Katreniaková – za kvalitnú diplomovú prácu 
Bc. Miloš Zvrškovec  -  za úspešnú reprezentáciu fakulty 
 
IV Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť 
 
Študenti sociálnej práce PF KU sa každoročne zúčastňujú celoslovenského kola ŠVOČ v 
odbore Sociálna práca. Pravidelne mu predchádza školské kolo ŠVOČ, ktoré prebieha v 
dvoch kategóriách – bakalársky a magisterský stupeň. V celoslovenskom kole Študentskej 
vedeckej, umeleckej a odbornej činnosti, ktoré sa konalo na PF UMB v Banskej Bystrici, 
dňa 30.04.2014, sa zúčastnili študenti: Tomáš Cebecauer – získal Cenu Asociácie 
vzdelávateľov v sociálnej práci a Bc. Miloš Zvrškovec – získal 2.miesto v magisterskej 
sekcii.   
 

4. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

 
Katedra sociálnej práce a jej jednotliví pracovníci sa podieľali na tvorbe vzdelávacích 
programov: 
 
Názov vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania:  
Kurz opatrovania (220 hodín), (číslo akreditácie 3072/2014-M_OSS) 
Garant programu: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. 
Cieľ a zameranie ďalšieho vzdelávania: 
Rozvinúť a zdokonaliť odbornú kvalifikáciu účastníka na úroveň akceptovanú v štátoch 
EÚ. Absolvent kurzu opatrovateľstvo dokáže poskytnúť pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, 
starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity vyplývajúce z osobných potrieb 
klienta v domácom a inštitucionalizovanom prostredí, na profesionálnej úrovni 
akceptovanej v štátoch EÚ. Ďalej dokáže realizovať jednotlivé úkony potrebné pre 
zabezpečenie činnosti v rámci procesu opatrovateľstva, je informovaný o platných 
legislatívnych normách v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva, disponuje vedomosťami 
o platných legislatívnych normách v oblasti sociálnych vecí, vie aplikovať v praxi 
kompetencie opatrovateľa, vyplývajúce zo zákona o sociálnych službách, disponuje 
poznatkami z oblasti geriatrie, opatrovateľstva, prevencie a dokáže podať prvú pomoc. 
 
Názov vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania:  
Aktivizácia osôb s ochorením demencie (200 hodín), (číslo akreditácie: 3348/2013/94/1) 
Garant programu: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. 
Cieľ a zameranie ďalšieho vzdelávania: 
Zvýšenie kvalifikácie a adaptability profesionálov pomáhajúcich profesií v oblasti práce so 
seniormi so špecifickým ochorením senia – demencie. Vytvorením priestoru na získanie 
nových metód práce, na výmenu skúseností a názorov, na riešenie profesijných výziev 
a hľadanie riešení vytvoriť priestor na rozšírenie obzoru a nových kontaktov medzi 
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jednotlivými zariadeniami sociálnych služieb a sociálnymi pracovníkmi. Obsah 
vzdelávania – rozšírenie a osvojenie metód s cieľovou skupinou ľudí s ochorením 
demencia 
 
Názov vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania:  
Postupy komunitného plánovania sociálnych služieb (32 hodín) (číslo akreditácie: 
3348/2013/94/4) 
Garant programu: PaedDr. Miroslav Pilát, PhD. 
Cieľ a zameranie ďalšieho vzdelávania: 
Rozvinúť a zdokonaliť odbornú kvalifikáciu účastníka kurzu v osvojení činností a aktivít 
súvisiacich s procesom plánovania sociálnych služieb. Pochopiť základné ciele procesu, 
orientovať sa vo fázach procesu plánovania sociálnych služieb a ich postupnosti. Rovnako 
rozvíjať schopnosti vysvetliť problematiku plánovania ďalším osobám, ktoré sa o túto 
oblasť zaujímajú a dokážu sa aktívne zapojiť do realizácie procesu, ako aj v teoretickej 
rovine zvládnuť prípravnú fázu kľúčových aktivít projektu na plánovanie sociálnych 
služieb a koordináciu týchto činností.   
 
Názov vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania:  
Komunitné plánovanie sociálnych služieb (15 hodín), (číslo akreditácie: 3348/2013/94/3) 
Garant programu: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. 
Cieľ a zameranie ďalšieho vzdelávania: 
Rozvinúť a zdokonaliť odbornú kvalifikáciu účastníka kurzu v osvojení činností a aktivít 
súvisiacich s procesom plánovania sociálnych služieb od pochopenia systému sociálnych 
služieb vo vzťahu k ich plánovaniu na Slovensku až po fázy procesu komunitného 
plánovania. Pochopiť základné ciele procesu, orientovať sa vo fázach procesu plánovania 
sociálnych služieb a ich postupnosti. Vďaka modelovým situáciám a praktickým 
tréningom zameraným na rozvoj zručností a schopností dokázať sa aktívne zapojiť do 
realizácie procesu a zvládať náročné pracovné situácie. 
 
 
Názov vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania:  
Implementácia komunitného plánu sociálnych služieb do praxe (14 hodín), (číslo 
akreditácie: 3348/2013/94/2) 
Garant programu: PaedDr. Miroslav Pilát, PhD. 
Cieľ a zameranie ďalšieho vzdelávania: 
Rozvinúť a zdokonaliť odbornú kvalifikáciu účastníka kurzu v schopnosti implementovať 
činnosti a aktivity súvisiace s procesom plánovania sociálnych služieb. Participovať na 
základných cieľoch procesu, orientovať sa vo fázach procesu plánovania sociálnych 
služieb a ich postupnosti. Rovnako rozvíjať schopnosti vysvetliť problematiku plánovania 
ďalším osobám, ktoré sa o túto oblasť zaujímajú a dokážu sa aktívne zapojiť do realizácie 
procesu, ako aj schopnosť realizovať aktivity projektu na plánovanie sociálnych služieb 
a koordinovať tieto činnosti. 
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5. INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ, UMELECKEJ A ĎALŠEJ TVORIVEJ ČINNOSTI 
KATEDRY 

 
I Zameranie výskumu a vývoja 

 
Na Katedre sociálnej práce sa výskumné aktivity zaoberali:  
• aplikáciou teoretických konceptov v praxi sociálnej práce v SR 
• inováciou študijných programov v odbore sociálna práca 
• striedavou  starostlivosťou o maloleté deti po rozvode rodičov v praxi sociálnej práce 
• metodikou praxe sociálneho poradenstva v SR 
• vzdelávaním seniorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku 
• programom  rozvoja vzdelávania na základných a stredných školách v oblasti 

predmanželskej a manželskej prípravy 
• e-learning-u  manažmentu v sociálnej sfére 

 
 
 

II. Podané projekty 
 

Domáce výskumné projekty 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
proje
ktu 

Názov 
projektu 

Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 
a najdôležitejšie 

výsledky projektu za 
rok 2014 

Pridelené 
finančné 

prostriedky 
na rok 2014 

v EUR 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

APVV 
 

14-
NEW
PROJ
ECT-
4808 

Podmienk
y 
rodičovstv
a a 
striedavá 
výchova v 
slovenskej 
spoločnost
i 

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

Výskum  podmienok 
striedavej výchovy na 
Slovensku.  

4000 

01.07.201
5 
- 
30.06.201
9 

- 
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KEGA 
020K
U -
4/2014 

Diverzifik
ácia 
študijného 
programu 
sociálna 
práca pre 
rezort 
školstva 
Slovenskej 
republiky 

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

Diverzifikácia 
študijného programu 
sociálna práca pre 
rezort školstva 
Slovenskej republiky 

nepodporen
ý 

- 100 

Nadačný 
fond 
Slovenskej 
sporiteľne- 
Pontis 

2014 

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

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

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

- - - 

KEGA 
019K
U-
4/2015 

E-learning 
manažmen
tu v 
sociálnej 
sfére 
 

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

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

 
2015-
2017 
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III Riešené projekty 
 
Zahraničné projekty 
 
Výskumné projekty:  

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov 
projektu 

Hlavný 
riešiteľ 

Zhodnotenie 
a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2014 

Pridelené 
finančné 

prostriedk
y na rok 
2014 v 
EUR 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

European 
Economic 
Interest 
Grouping 
– 
Bruxelles  

EEIG-
01/SU/20
12 

Znalostný 
pracovník 
a etická 
dimenzia 
manažme
ntu na 
ceste k 
emočnej, 
sociálne 
zrelej 
spoločnost
i  
 

Hlavný 
riešiteľ:  
Ing. Pavol 
Budaj, PhD. 
Spoluriešiteia:
doc. PhDr. 
Irena 
Kamanová, 
PhD., 

Cieľom projektu je na 
základe analýzy 
kompetencií pracovníkov 
sociálnych služieb v 
súčasnosti, etickej 
dimenzie manažmentu v 
organizačnej jednotke 
poskytujúcej sociálne 
služby s ohľadom na 
zriaďovateľa a typ 
zariadenia vypracovať 
kompetenčno-etický 
model znalostného 
pracovníka v sociálnych 
službách. 
 

                         
-  
 

2012 - 
2014 

- 

  
Edukačné a mobilitné projekty 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov 
projektu 

Hlavný 
riešiteľ 

Zhodnotenie 
a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2014 

Pridelené 
finančné 

prostriedk
y na rok 
2014 v 
EUR 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

ASFEU 
 

26120130
048 

 

Vzdelávan
ie seniorov 
na 
Katolíckej 
univerzite 
v Ružomb
erku a jej 
pracoviská
ch 
 

Jablonský, 
Tomáš, doc. 
PaedDr. PhD. 
Spoluriešiteia: 
prof.PhDr. 
Žilová, PhD. 
Doc.PhDr.Ka
manová,PhD., 
doc.Ing.Janig
ová,PhD. Ing. 
Gejdošová, 
PhD.,Mgr.Ma
rkovič, PhD. 

Edukácia seniorov 
zameraná na prípravu na 
starobu 

                         
34 000,00 €  
 

2013  -
2015 

- 
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Domáce projekty 
 
Výskumné projekty 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov 
projektu 

Hlavný 
riešiteľ 

Zhodnotenie 
a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2014 

Pridelené 
finančné 

prostriedk
y na rok 
2014 v 
EUR 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

KEGA 
021KU-
4/2014 
 

Program 
rozvoja 
vzdelávani
a na 
základnýc
h a 
stredných 
školách v 
oblasti 
predmanž
elskej a 
manželskej 
prípravy 
 

Vedúci 
riešiteľ: doc. 
JUDr. Vlasta 
Kovalančíkov
á, PhD., 
Spoluriešitelia
: doc. PhDr. 
Markéta 
Rusnáková, 
PhD., Mgr. 
Mária 
Hubová, 
PhD., PhDr. 
Michaela 
Šavrnochová, 
PhD., prof. 
ICLic. Ján 
Duda, PhD., 
Mgr. Emil 
Maretta 
  

Cieľom projektu bol rozvoj 
vzdelávania žiakov a 
študentov základných a 
stredných škôl v oblasti 
predmanželskej a 
manželskej prípravy.  
 

- 2014 - 

ASFEU 
 

26110230
074 
 

Budovanie 
dobrej 
praxe v 
oblasti 
systému 
vnútornéh
o 
zabezpeče
nia kvality 
na 
Pedagogic
kej fakulte 
Katolíckej 
univerzity 
v 
Ružomber
ku 
 

Hlavný 
riešiteľ: 
doc. Ing. 
Miroslav 
Hrnčiar,PhD. 
PhD.Spolurieš
iteľ: Ing. 
Zuzana 
Gejdošová,Ph
D. 
 

Na základe získaných 
poznatkov 
z implementácie rôznych 
prístupov manažérstva 
kvality vytvoriť základňu 
„dobrej praxe“ pre oblasť 
manažérstva kvality 
vysokých škôl. 
 

                       
194 900,-€  
 

2015 - 
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GAPF 
 

Grantová 
agentúra 

Číslo 
projektu 

Názov projektu 
Hlavný 
riešiteľ 

Zhodnotenie 
a najdôležitejšie 

výsledky projektu za 
rok 2014 

Doba 
trvania 

projektu 

Plánovaná 
riešiteľská 
kapacita v 
hodinách 

GAPF 1/13/2013 
Matka a otec v 
súčasnej rodine 

Novotná 
Alena, doc. 
PhDr., PhD. 

Analýza informácií, 
výskumov, čiastočná 
realizácia výskumu. 

09/2013 - 
08/2014 

100 

GAPF 4/04/2013 

Interdisciplnárna  
kooperácia v 
ošetrovateľstve, 
pôrodnej asistencii 
a sociálnej práci 

Kamanová 
Irena, doc. 
PhDr., PhD. 

Konferencia 
s medzinárodnou 
účasťou 

09/2013 - 
08/2014 

50 

GAPF 6B/01/2013 

Metódy sociálnej 
práce s maloletými 
bez sprievodu, 
žiadateľmi a azyl a 
azylantmi 

Vladimíra 
(Antolová) 
Hulínová, 
PhD. 

Sumarizácia údajov 
k publikácii v rámci 
základných  metód 
sociálnej práce, ktoré sa 
aplikujú v praxi 
sociálnej práce pre 
žiadateľov o azyl a 
azylantov 

09/2013 - 
08/2014 

200 

GAPF 6B/02/2013 

Rodičovstvo z 
pohľadu mladých 
dospelých z 
detských domovov 

Szabóová 
(rod.Bartková) 
Mária, PhDr. 
Spoluriešiteľ: 
doc. PhDr. 
Markéta 
Rusnáková, 
PhD. 

Publikácia, ktorá bude 
vydaná bude obsahovať 
výsledky 
zrealizovaného 
výskumu, ktoré zistili 
súčasný stav v oblasti 
predstavy mladých 
dospelých z detských 
domovov o rodičovstve.  
 

09/2013 - 
08/2014 

200 

GAPF 3/01/2013 

Obraz rodiny z 
pohľadu mladej 
generácie na 
začiatku 21. 
storočia, 

Szabóová 
(rod.Bartková) 
Mária, PhDr. 
Spoluriešiteľ: 
doc. PhDr. 
Markéta 
Rusnáková, 
PhD. 

Cieľom projektu je 
uskutočnenie 
kvalitatívneho výskumu 
na zistenie predstavy 
obrazu o rodine 
z pohľadu súčasnej 
mladej generácie.  

09/2013 - 
08/2014 

200 

GAPF 6B/19/2013 

Aktivizácia 
seniorov s 
ochorením 
demencie - výskum  
v 
Banskobystrickom 
samosprávnom 
kraji na Slovensku 

Kamanová 
Irena, doc. 
PhDr., PhD. 

Spracovanie zahraničnej 
monografie v rámci  
metód sociálnej práce 
s klientom s ochorením 
demencie. 

09/2013 - 
08/2014 

100 

GAPF 6B/25/2013 
Misiológia pre 
integrálny rozvoj 

Košč 
Stanislav, doc. 
PhDr. ThDr., 

Publikácia predkladá 
odbornú reflexiu 
ohľadom podstaty, 

09/2013 - 
08/2014 

100 
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PhD. východísk, historických 
skúseností a súčasných 
požiadaviek, týkajúcich 
sa misijnej činnosti 
Cirkvi, so zameraním na 
integrálny rozvoj 
človeka, resp. krajiny. 

GAPF 6B/33/2013 
Sociálna práca so 
skupinou 

Novotná 
Alena, doc. 
PhDr., PhD. 

Publikácia pripravená 
do tlače ako monografia 

09/2013 - 
08/2014 

100 

GAPF 6B/38/2013 

Sociálna patológia 
pre študentov 
študijného odboru 
sociálna práca 

Rusnáková 
Markéta, doc. 
PhDr., PhD. 

Publikácia v podobe 
vysokoškolskej učebnice 
bude vydaná pre 
potreby študentov 
sociálnej práce 
k predmetu sociálna 
patológia. 

09/2013 - 
08/2014 

200 

GAPF 6B/06/2013 

Bariéry v 
komunikácii s 
človekom s 
telesným 
znevýhodnením a 
možnosti riešenia 
tohto problému na 
Slovensku 

Domiterová 
Margaréta, 
Mgr. 
Spoluriešiteľ: 
doc. PhDr. 
Irena 
Kamanová, 
PhD. 

Spracovanie zahraničnej 
monografie v rámci  
metód sociálnej práce,  

09/2013 - 
08/2014 

100 
100 

GAPF 3/04/2014 

Historická analýza 
poskytovania 
krízovej intervencie 
sociálnym 
pracovníkom 

PhDr. Soňa 
Šrobárová, 
PhD. 

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

2014-2015 200 

GAPF 1/05/2014 

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

PhDr.Vladimí
ra 
Hulínová,PhD
. 

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

2014-2015 500 

GAPF 5/03/2014 
Mediácia v praxi 
sociálneho 
pracovníka 

PhDr.Vladimí
ra 
Hulínová,PhD
. 

- Prieskum 
agentúr poskytujúcich 
kurz mediácie 
- Výber agentúry 

2014-2015 200 
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GAPF 
5/13/2014 
 

Krízová intervencia 
pre sociálneho 
pracovníka 
 

Rusnáková 
Markéta, doc. 
PhDr., PhD. 
 

Účasť na 
akreditovanom, 
špecializovanom 
výcviku orientovaného 
na krízovú intervenciu  

2015 1000 

GAPF 6/01/2014 
Tvorba a štatistické 
vyhodnotenie 
dotazníka 

Angela 
Almašiová 

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

2014 300 

GAPF 
6/29/2014 
 

Sociálna patológia v 
zameraní na 
sociálno-
patologické javy v 
spoločnosti 
 

Šrobárová 
Soňa, PhDr., 
PhD. 
 

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

2014-2015 200  

GAPF 
6/26/2014 
 

Syndróm vyhorenia 
v sociálnej práci 
 

Rusnáková 
Markéta, doc. 
PhDr., PhD. 
 

Príprava a vydanie 
domácej monografie.  

2015  

GAPF 
6/07/2014 
 

Človek s telesným 
znevýhodnením - 
pomoc, podpora, 
sprevádzanie 
 

Kamanová 
Irena, doc. 
PhDr., PhD.  
 

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

2014-2015 50 

GAPF 6/29/2014 

Sociálna patológia 
v zameraní na 
sociálno-
patologické javy v 
spoločnosti 

PhDr. Soňa 
Šrobárová, 
PhD. 

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

2014 
200 
 

  
 

6. KVALIFIKAČNÝ RAST PRACOVNÍKOV KATEDRY 

 
c) HABILITAČNÉ KONANIE 
 
Príprava na habilitačné konanie: 
 
PhDr. Angela Almašiová, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania v 
študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2014, prípadne začiatok roka 2015. 
 



 

 18

JUDr. Juraj Čech, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania v študijnom 
odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2015. 
 
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania v 
študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2015. 
 
PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania v 
študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2016. 
 
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania v 
študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2016. 
 
PhDr. Lenka Štefáková, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania v 
študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2016. 
 
 
d) INAUGURAČNÉ KONANIE  
 
Príprava na inauguračné konanie: 
 
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. - predpokladané ukončenie inauguračného konania v 
študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2016. 
 
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. - predpokladané ukončenie inauguračného konania 
v študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2015. 
 
 

7. ZAMESTNANCI NA KATEDRE 

 
Učiteľská (pedagogická) mobilita do zahraničia 
 
Pracovisko 
PF KU 

Meno a 
priezvisko 

Povaha mobility Trvanie mobility Destinácia mobility 

Katedra 
sociálnej 
práce 

PhDr. Angela 
Almašiová, 
PhD. 

LLP – Erasmus- 
výučba 

LS 
2013-2014 
21. -25. 04. 2014 

Akademia im. Jana 
Dlugosza w 
Czestochowie, Poľsko 

Katedra 
sociálnej 
práce 

Ing. Zuzana 
Gejdošová, 
PhD. 

LLP – Erasmus- 
výučba 

LS 
2013-2014 
21.-25. 04. 2014 

Akademia im. Jana 
Dlugosza w 
Czestochowie, Poľsko 

Katedra 
sociálnej 
práce 

Doc. PhDr. 
Irena 
Kamanová, 
PhD. 

LLP – Erasmus- 
výučba 

LS 
2013-2014 
05. - 10. 05. 2014 

Uniwersytet Kardynala 
Stefana Wyszyńskiego, 
Warszawa 

Katedra Doc. PhDr. LLP – Erasmus- LS Universitá Cattolica del 
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sociálnej 
práce 

Stanislav Košč, 
PhD. 

mobilita za účelom 
stáže 

2013-2014 
06.-10. 04. 2014 

Sacro Cuore, Milano 

Katedra 
sociálnej 
práce 

Doc. PhDr. 
Alena Novotná, 
PhD. 

LLP – Erasmus- 
výučba 

LS 
2013-2014 
07.-11. 04. 2014 

Riga Stradinš 
University, Latvia 

Katedra 
sociálnej 
práce 

Doc. PhDr. 
Markéta 
Rusnáková, 
PhD. 

LLP – Erasmus- 
výučba 

LS 
2013-2014 
12. – 16. 05. 2014 

Univerzita Hradec 
Králové, Ústav sociální 
práce 

Katedra 
sociálnej 
práce 

Doc. PhDr. 
Markéta 
Rusnáková, 
PhD. 

Letná škola sociálnej 
práce- 
medzinárodný 
projekt 

ZS 
2014-2015 
06.-11. 10. 2014 

Univerzita Hradec 
Králové, Ústav sociální 
práce 

Katedra 
sociálnej 
práce 

Doc. PhDr. 
Markéta 
Rusnáková, 
PhD. 

LLP – Erasmus+- 
výučba 

ZS 
2014-2015 
23. – 29. 11. 2014 

Riga Stradinš 
University, Department 
of Welfare and social 
work, Latvia 

 
 

Učitelia prichádzajúci na KSP zo zahraničia 
 
Meno Program Termín Pracovisko Typ 
Olszewska 
Barbara 

LLP/Erasmus 12. -16. 05. 
2014 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w 
Łodzi 

výučba 
 

Lubina Ewa Prednáškový 
pobyt 

05.11. 
2014 

Uniwersytet Kardynala Stefana 
Wyszyńskiego, Warszawa 

prednáška 

Podkowińska 
Monika 

LLP/Erasmus 17.- 20. 06. 
2014 

Warsaw Universty of Life 
Sciences-SGGW 

výučba 

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

Tomas Bata University in Zlin, 
Faculty of Humanities 

výučba 

Robin Sykes Prednáškový 
pobyt 

18.- 20. 11. 
2014 

Komunita Archa, Agenaise, 
Francúzsko 

prednáška 

 
Odchádzajúci študenti KSP na mobilitu 
 

Priezvisko a meno 
Roč. 
13/14 

Dĺžka mobility Destinácia 

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

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

Kapičáková Renáta 3. Bc. 
23.09.2013-11.02.2014 

Uniwersytet Kardinala S. 
Wyszynskiego, Waršava 

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

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

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

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

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

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

 
 

Prichádzajúci zahraniční študenti na KSP 
 

Priezvisko a meno 
Roč. 
13/14 

Dĺžka mobility Vysielajúca inštitúcia 

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

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

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

 
 
8. PODPORNÉ ČINNOSTI KATEDRY 
 
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.: Členka redakčnej rady odborného časopisu 
„Revue sociálnych služieb“.  
Členka Správnej rady AVSP Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku. 
Členka organizačného výboru na celodennom seminári s PhDr. Jiřinou Prekopovou 
„Problémy a riešenia pri výchove novej generácie“, Ružomberok 27.3.2014.  
Členka vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej E-konferencie „Intervencia, terapia a 
resocializácia v systéme sociálnej pomoci“ Ružomberok, 2-4.4.2014.  
Členka vedeckého výboru na 6. medzinárodnej vedeckej konferencii „Interdisciplinárna 
kooperácia ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“, Ružomberok 4.12.2014. 
Prednášanie na domácich univerzitách „Vnímanie rodiny z pohľadu mladých dospelých 
na začiatku 21. Storočia. „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“ Konferencia bola realizovaná 
pod záštitou predsedu NR SR Mgr. Pavla Pašku a ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny JUDr. Jána Richtera. Trnava, FZaSP TU. 11.–12. november 2014. 
 
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA: Vedecký garant v XI. Celoslovenskej 
konferencii sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou 
účasťou v Ružomberku, PF KU 27. – 28.08.2014. Koordinátorka prvého a štvrtého bloku 
prednášok XI. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych 
služieb s medzinárodnou účasťou v Ružomberku, PF KU 27. – 28.08.2014. Vedecký garant 
6. ročníka medzinárodnej konferencie: „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, 
pôrodnej asistencii a sociálnej práci“. Ružomberok 4.12.2014. Členka organizačného 
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výboru 6. Medzinárodnej vedeckej konferencie „Interdisciplinárna kooperácia v 
ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“. Ružomberok, 4.12.2014. Odborný 
garant komunitného plánovania sociálnych služieb v meste Ružomberok. Členka AVSP 
Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku. Členka ASSP Asociácia 
supervízorov a sociálnych poradcov. Aktívne sa podieľala na účasti KSP na aktivitách 
realizovaných Potravinovou Bankou Slovenska (zbierka pre rodiny v HN, humanitárna 
pomoc). Predsedníčka tretieho bloku prednášok 6. ročníka medzinárodnej konferencie: 
„Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“. 
Ružomberok 4.12.2014. 
 
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.: Členka redakčnej rady časopisu Charity. Philanthropy 
and social work. ed. Wierzbieniec, W. Jarosław: Państwowa Wyzsza Szkola Techniczno 
Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ISSN 2353-4605 2014. Členka 
vedeckej rady časopisu Charity. Philanthropy and social work. „Dobroczynność, 
filantropia i praca socjalna" – Państwowa Wyzsza Szkola Techniczno Ekonomiczna im. ks. 
Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ed. Wierzbieniec, 2014, ISSN 2353-4605. 
Prednáškové aktivity na Wyzszej Szkole Pedagogicznej, Lódž. Spoluorganizátorka 
medzinárodnej konferencie Social services - a pillar of European society, 4. 12. 2014, 
Wyzsza szkola Pedagogiczna, Lódź. 
 
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.: Členom „Ústredie slovenskej kresťanskej 
inteligencie, so sídlom v Bratislave. Člen Rady konferencie biskupov Slovenska pre vedu, 
vzdelávanie a kultúru. Spoluorganizátor verejnej zbierky Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska „Biela pastelka“. 
 
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.: Členka AVSP Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na 
Slovensku. Členka ASSP Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov. Členka 
vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej E-konferencie „Intervencia, terapia 
a resocializácia v systéme sociálnej pomoci“ v Ružomberku 2-4.4.2014. Dobrovoľníčka v 
spoločnosti Úsmev ako dar v Ružomberku. Členka organizačného výboru Medzinárodnej 
vedeckej E-konferencie „Intervencia, terapia a resocializácia v systéme sociálnej pomoci“ v 
Ružomberku 2-4.4.2014. 
 
PhDr. Lenka Štefáková, PhD. Členka AVSP Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na 
Slovensku. Členka vedeckého výboru XI. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v 
zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou „Dekubity a ich vplyv na 
kvalitu života PSS, špecifiká starostlivosti v špecializovanom ZSS“ Ružomberok, 27.-28. 06. 
2014. Členka vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej E-konferencie „Intervencia, 
terapia a resocializácia v systéme sociálnej pomoci“ Ružomberok, 2-4.4.2014. Členka 
organizačného výboru XI. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach 
sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou „Dekubity a ich vplyv na kvalitu života PSS, 
špecifiká starostlivosti v špecializovanom ZSS“ Ružomberok, 27.-28. 06. 2014. 
Koordinátorka tretieho bloku prednášok XI. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich 
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v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou v Ružomberku, PF KU 27. – 
28.08.2014. Členka organizačného výboru Medzinárodnej vedeckej E-konferencie 
„Intervencia, terapia a resocializácia v systéme sociálnej pomoci“ Ružomberok, 2-4.4.2014. 
Členka organizačného výboru 6. Medzinárodnej vedeckej konferencie „Interdisciplinárna 
kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“ Ružomberok, 4.12.2014. 
Predsedníčka druhého bloku prednášok 6. ročníka medzinárodnej konferencie: 
„Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“. 
Ružomberok 4.12.2014. 
 
PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD.: Členka Komunitného plánu mesta Ružomberok ako 
členka pracovnej skupiny „Občania v prechodnej kríze“. Členka Anjelského programu. 
Dobrovoľníčka v spoločnosti Úsmev ako dar v Ružomberku. Členka AVSP Asociácia 
vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku. Je členkou organizačného výboru 
Medzinárodnej vedeckej E-Konferencie „Intervencia, terapia a resocializácia v systéme 
sociálnej pomoci“ v Ružomberku 2-4.4.2014. Členka vedeckého výboru Medzinárodnej 
vedeckej E-konferencie „Intervencia, terapia a resocializácia v systéme sociálnej pomoci“. 
Ružomberok, 2-4.4.2014. 
 
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.: Členka AVSP Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na 
Slovensku. Členka vedeckého výboru 6. ročníka medzinárodnej konferencie 
„Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“ 
4.12.2014 v Ružomberku. 
 
PhDr. Angela Almašiová, PhD.: Členka AVSP Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci 
na Slovensku. Členka vedeckého výboru 6. ročníka medzinárodnej konferencie 
„Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“ 
4.12.2014 v Ružomberku“. 
 
Študenti sociálnej práce a odborní asistenti na KSP PF KU v Ružomberku sú aktívnymi 
dobrovoľníkmi v Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v 
Anjelskom programe. Anjelský program (AP) je dlhodobý rozvojový dobrovoľnícky 
program zameraný predovšetkým na prácu s deťmi a mládežou v detských domovoch a 
náhradných rodinách, ale tiež s deťmi z biologických rodín, ktoré sa ocitli v kríze. 
Anjeli navštevujú detské domovy, organizujú pre deti voľno časové aktivity, tábory a 
víkendové pobyty mimo domova. Cieľom programu je, aby si deti v detských domovoch 
vytvorili pozitívne vzťahy a priateľstvá s rovesníkmi žijúcimi mimo domova. Anjeli 
pomáhajú deťom rozvíjať ich osobnostné predpoklady, snažia sa vzbudiť u nich záujem o 
umenie, kultúru a šport. Súčasťou programu sú aj víkendové pobyty a tábory mimo 
zariadenia, ktoré majú menší rodinný charakter. Takéto podujatia slúžia na prehĺbenie 
vzťahov medzi deťmi a dobrovoľníkmi, ale aj medzi deťmi samotnými. Náš Anjel 
nenahrádza rodičov, ale v živote dieťaťa zohráva podpornú rolu. Je jeho veľkým 
kamarátom, dôverníkom, oporou, radcom. Pomáha mu v ťažkých chvíľach, pri dôležitých 
rozhodnutiach, no teší sa s ním pri radostných udalostiach. Nie každý náš dobrovoľník je 
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automaticky i Anjel. Na to aby sa stal Anjelom musí preukázať svoju ochotu dlhodobo 
pracovať s deťmi v domoch a zúčastňovať sa Anjelskej akadémie (2 roky). Anjel sa stáva 
pre naše deti v domoch priateľom, kamarátom. 
 
Anjel:    zúčastňuje sa anjelskej akadémie 
Dobrovoľník: zatiaľ nenastúpil na anjelskú akadémiu 
Vyškolený anjel: má ukončenú anjelskú akadémiu 
 
1. Lukáš Čulý    od 9/2012 pozícia: vyškolený anjel 
2. Bc. Boris Pták   od 9/2012 pozícia: manažér AP, vyškolený anjel 
3. Bc. Veronika Martinková od 9/2012 pozícia: asistent manažéra AP,    vyšk.anjel 
4. Bc. Veronika Baculíková od 9/2012 pozícia: vyškolený anjel 
5. Bc. Mária Pavlovská  od 9/2012 pozícia: vyškolený anjel 
6. Bc. Michaela Hanková  od 9/2012 pozícia: anjel 
7. Bc. Alena Sokolová  od 10/2014 pozícia: dobrovoľník 
8. Bc. Zuzana Balúnová  od 9/2012 pozícia: vyškolený anjel 
9. Bc. Natália Drdáková  od 9/2012 pozícia: vyškolený anjel 
10. Bc. Marika Pavlíková  od 10/2014 pozícia: dobrovoľník 
11. PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. od 2013 pozícia: dobrovoľník 
12. Mgr. Daniel Markovič, PhD. od 11/2013 pozícia: dobrovoľník 
13. PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. od 10/2014 pozícia: dobrovoľník 
 
 

9. ROZVOJ KATEDRY SOCIÁLNEJ PRÁCE 

 
Rozvojové projekty financované zo zdrojov EÚ  
 
Pracovníci Katedry sociálnej práce sa okrem výskumných a vzdelávacích projektov 
zapájali v roku 2014 aj do rozvojových projektov. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti 
prispievajú k neustálemu zvyšovaniu kvality výučby, štúdia aj študijného programu. 
Riešenie nasledujúcich projektov je prínosné pre katedru, ale aj celú fakultu. 
Názov projektu Development and maintenance of a multidisciplinary 

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

Podporujúca inštitúcia Univerzita Hradec Králové 
Spoluriešitelia za 
sociálnu prácu 

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

Riešiteľská fakulta Ústav sociální práce UHK 
Anotácia / Cieľ 
projektu 

Cieľom projektu je celkový rozvoj a podpora 
multidisciplinárneho vedecko-výskumného týmu pre štúdium 
súčasnej rodiny, ktorý momentálne prebieha na Univerzite 
Hradec Králové . 
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Názov projektu Budovanie dobrej praxe v oblasti systému vnútorného 

zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte Katolíckej 
univerzity v Ružomberku 

Podporujúca inštitúcia ASFEU 
Názov programu/ 
Identifikačné číslo 

OP Vzdelávanie 
kód výzvy OPV-2011/1.2/03-SORO 

Trvanie 2013-2015 
Hlavní riešitelia Odborný garant: doc. Ing. Miroslav HRNČIAR, PhD. 

Projektový manažér: RNDr. Štefan TKÁČIK, PHD. 
Koordinátor projektu?: doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD. 

Spoluriešitelia 
z katedry sociálnej 
práce 

GEJDOŠOVÁ Zuzana, Ing., PhD. 
ALMAŠIOVÁ Angela, PhDr., PhD. 
RUSNÁKOVÁ Markéta, doc. PhDr., PhD. 

Riešiteľská fakulta Pedagogická fakulta 
Anotácia / Cieľ 
projektu 

Podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských 
zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť neustálu 
adaptáciu VŠ na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej 
spoločnosti. 

Orientácia interných a externých vyučujúcich a doktorandov na čiastkové predmety 
vyžadované pre výučbu študijného programu Poradenstvo a sociálna komunikácia 
prispieva k väčšiemu pedagogickému potenciálu pedagógov fakulty a väčšiemu rozsahu 
poznatkov a zručností ponúkaných pre študentov PF KU.  
 
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. – absolvuje dlhodobý Výcvik v psychodynamickej 
psychoterapii prostredníctvom Slovenského inštitútu psychodynamickej psychoterapie, 2 
rok. Absolvovanie 4 ročného výcviku umožňuje skvalitniť výučbu a ponúkané vedomosti 
a zručnosti pre študentov všetkých troch študijných programov v študijnom odbore 
sociálna práca. Ďalej je predpokladom ďalšieho rozvoja vedného odboru sociálna práca vo 
vzťahu k metódam, vymedzeniu voči iným vedným odborom a profesiám a realizácii 
sociálnej práce v praxi.  
 
Dňa 27.3.2014 bol na PF KU v Ružomberku realizovaný celodenný seminári s PhDr. 
Jiřinou Prekopovou s názvom „Problémy a riešenia pri výchove novej generácie“, ktorého 
sa zúčastnili: Doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD.,  
PhDr. Lenka Štefáková, PhD., PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. 
 
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. sa zúčastnila medzinárodného odborného seminára 
„Supervize odborné praxe na vysokých školách supervize jako nástroj zkvalitňování 
odborných praxí.“ Seminár bol organizovaný Univerzitou Hradec Králové, Ústav sociální 
práce, dňa 9.10.2014. 
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PhDr. Lenka Štefáková, PhD. získala osvedčenie o absolvovaní akreditovaného 
vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania - Tútor v poradenskom procese pre 
dospelých v oblasti ďalšieho vzdelávania (120 hodín), s odborným obsahom v 
predmetovej skladbe Poradenstvo pre dospelých - 60 hodín, Koučing v poradenskom 
centre pre dospelých - 36 hodín, Podporné nástroje v poradenskom centre pre dospelých - 
24 hodín. Organizácia: Národný ústav celoživotného vzdelávania. Ukončenie – v 
Bratislave, dňa 29.03.2014. 
 
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA, PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. a PhDr. Lenka 
Štefáková, PhD. získali osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho 
programu ďalšieho vzdelávania - Manažér ďalšieho vzdelávania (100 hodín), s odborným 
obsahom v predmetovej skladbe Osobitosti vzdelávania dospelých – 50 hodín, 
Vzdelávanie v organizácii – 50 hodín. Organizácia: Národný ústav celoživotného 
vzdelávania. Ukončenie – v Bratislave, dňa 11.10.2014. 
 
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA, PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. a PhDr. Lenka 
Štefáková, PhD. získali osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho 
programu ďalšieho vzdelávania - Lektor ďalšieho vzdelávania (150 hodín), s odborným 
obsahom v predmetovej skladbe Andragogické kompetencie – 50 hodín, Didaktické 
kompetencie – 50 hodín, Osobnostné, sociálne a reflexívne kompetencie – 50 hodín. 
Organizácia: Národný ústav celoživotného vzdelávania. Ukončenie – v Bratislave, dňa 
13.12.2014. 
 
PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. a PhDr. Lenka Štefáková, PhD. získali osvedčenie o 
absolvovaní akreditovaného výcvikového programu – PRIDE. Rozsah 27 hodín. Témy 
stretnutí: oboznámenie sa s programom PRIDE, práca člena profesionálneho tímu, 
napĺňanie vývinových potrieb: pripútanie, napĺňanie vývinových potrieb: strata, 
posilňovanie rodinných vzťahov, napĺňanie vývinových potrieb: disciplína, pokračovanie 
rodinných vzťahov, plánovanie zmeny. Organizácia: SPDDD Úsmev ako dar, o.z., 
pobočka Ružomberok. Ukončenie – Ružomberok, dňa 26.11.2014. 
 
Katedra sociálnej práce má uzatvorené zmluvy o spolupráci s mnohými organizáciami, 
kde môžu študenti sociálnej práce vykonávať svoju odbornú prax. 
  

Zariadenie  Mesto 

CPPPaP Dubnica nad Váhom 
CPPSPaP Púchov 
CSS - Fantázia  Kysucké n. Mesto 
CSS - Námestovo Námestovo 
CSS - Via Vitae,n.o Ružomberok 
DD Spišská Belá 
DD Istebné 
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DD Ružomberok 
Detský domov Istebné 
Detský domov Nová Baňa 
Domov SS a ZpS Tvrdošín 
DSS Martin 
DSS Púchov-Nosice 
DSS a Znb Dolný Kubín 
DSSaZpS Trstená 
Fak.nemocnica  Žilina 
Familiariso.z Poprad 
Gréckokatolícka char. Prešov 
Hornooravská NsP Trstená 
KS Pálkovo centrum Liptovský Mikuláš 
Likava-CSS Likavka 
LpDCH Štiavnička 
MEDIK-M, n.o. Martin 
Mesto  Stará Ľubovňa 
Mesto Martin 
Mesto Brezno Brezno 
Mesto Dolný Kubín Dolný Kubín 
Mesto LH Liptovský Hrádok 
Mesto ZA Žilina 
Obec  Sedliacka Dubová 
Obec Horňany Horňany 
Obec Lokca Lokca 
Obec Medzany Medzany 
Obecný úrad  Partizánska Lupča 
OZ Čistá duša Trenčín 
OZ deti slnka Spišské Vlachy 
Pokoj v duši, ZpS Považská  Bystrica 
Refugium Trenčín 
Samaritán Martin 
Senires n.o. Likavka 
Soc. poisťovňa Poprad 
Soc. poisťovňa Lipt. Mikuláš 
SP Dolný Kubín 
SP Humenné 
SP Lipt. Mikuláš 
SP Martin 
Spišská kat. charita Lisková 
Spišská KCH Trstená 
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Spojená škola int. Námestovo 
Spol.pr.detí z DD -usmev 
pob. RK Ružomberok 
Špec.ZŠ s MŠ inter. Liptovský Ján 
ŠZŠ a ŠMŠ Žilina 
ŠZŠsMŠ inter. Liptovský Ján 
UPSVaR Bytča 
UPSVaR Prešov 
UPSVaR Rimavská Sobota 
UPSVaR Dolný Kubín 
UPSVaR Martin 
UPSVaR Liptovský Mikuláš 
UPSVaR Ružomberok 
UPSVaR Námestovo 
UPSVaR  Dolný Kubín 
ÚPSVaR  Stará Ľubovňa 
ÚPSVaR Poprad 
ÚPSVaR Žilina Žilina 
VZP Ružomberok 
Zar.pre sen. A DSS  Liptovský Mikuláš 
Zariad. pre seniorov Dolný Kubín 
Zariadenie OS Varín 
Zariadenie pre seniorov Sliače 
ZPSaDSS Dolný Kubín 
ZPSaDSS Liptovské Sliače 
ZŠ Turany 
 

10.  MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY KATEDRY SOCIÁLNEJ PRÁCE 

  
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.  
• Prednáškové aktivity na zahraničných univerzitách - 10.-11. október 2014, 

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

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

• Prednášky na konferenciách - 27. 11. 2014 – prednáška na konferencii: Reseach of 
values young adults from children´s homes in Slovakia. Latvia, Riga, Rehabilitation 
Faculty of Riga Stradins University – 20. 5th International Interdisciplinary Scientific 
Conference „Society. Health. Welfare“ 2nd Conference of Speech Therapists.  
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doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.  
• Členka vedeckej rady časopisu  Charity, Philanthropy and social 

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

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

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

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

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

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

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

 
Rok 2014 bol ďalším úspešným rokom Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej 

univerzity v Ružomberku. Najvýznamnejšou rozvojovou aktivitou PF KU v roku 2014 bola 

komplexná akreditácia, na ktorej sa intenzívne podieľali aj pracovníci Katedry sociálnej práce.  

Katedra sociálnej práce zorganizovala štyri významné podujatia: XI. celoslovenskú konferenciu 

sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb, 6. medzinárodnú vedeckú konferenciu pod 

názvom Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci, 

vedeckú e-konferenciu Intervencia, terapia a resocializácia v systéme sociálnej pomoci a seminár 

pre študentov PF KU zaujímajúcich sa o dobrovoľnícku činnosť v komunite Archa za účasti 

predstaviteľov komunity L´Arche en Agenaise. Pracovníci a pracovníčky Katedry sociálnej práce 

sa zúčastnili na 15 domácich a zahraničných vedeckých a odborných podujatiach v Poľsku, Česku 

a Lotyšsku. Katedra sociálnej práce podala v roku 2014 osem projektov v rámci výziev KEGA, 

VEGA, APVV a pod. Pracovníci Katedry sociálnej práce sa okrem výskumných a vzdelávacích 

projektov zapájali v roku 2014 aj do riešenia dvoch rozvojových projektov financovaných zo 

zdrojov Európskej únie. 

Katedra sociálnej práce prioritne zabezpečuje študijný program sociálna práca v študijnom odbore 

3.1.14 sociálna práca a realizuje štúdium na všetkých troch stupňoch štúdia: bakalárskom, 

magisterskom aj doktorandskom. V rámci Katedry sociálnej práce sa realizuje aj študijný program 

Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby v magisterskom a doktorandskom stupni 

štúdia. Najnovším študijným programom je magisterský a doktorandský program Poradenstvo 

a sociálna komunikácia, na ktorý nastúpili v roku 2014 prví študenti. Študentom sociálnej práce na 

magisterskom stupni štúdia je ponúkaná možnosť zvoliť si špecializáciu Manažment v sociálnej 

sfére v študijnom programe sociálna práca. Študenti sociálnej práce PF KU sa každoročne 

zúčastňujú celoslovenského kola ŠVOČ v odbore Sociálna práca. Pravidelne mu predchádza 

školské kolo ŠVOČ, ktoré prebieha v dvoch kategóriách – bakalársky a magisterský stupeň. Na 

celoslovenskom kole Študentskej vedeckej, umeleckej a odbornej činnosti sa v akademickom roku 

2013/2014 zúčastnili aj Tomáš Cebecauer, ktorý získal Cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej 

práci a Bc. Miloš Zvrškovec, ktorý získal 2. miesto v magisterskej sekcii. Katedra sociálnej práce 

a jej jednotliví pracovníci sa podieľali v roku 2014 na tvorbe piatich vzdelávacích programov 

celoživotného vzdelávania a kurzov Univerzity tretieho veku. Pracovníci v roku 2014 uskutočnili 8 

mobilitných pobytov v zahraničí. V budúcom roku 2015 je predpoklad, že traja pracovníci katedry 

ukončia habilitačné a jeden inauguračné konanie. 

Veríme, že Katedra sociálnej práce si aj v nasledujúcom roku 2015 udrží a prehĺbi pozitívny 

rozvojový trend a potvrdí pozíciu popredného pracoviska v rámci PF KU. 

 


