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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 43 26 842, klapka 1410
Vedúca katedry: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
Zástupkyňa vedúcej katedry: PhDr. Angela Almašiová, PhD.
Sekretariát katedry: Mgr. Katarína Nižňanská
Štruktúra funkčných miest:
funkčné miesto profesor:
prof. PhDr. MUDr. Peter Kalanin, PhD. (funkčné miesto do 30. júna 2013)
prof. zw. dr hab. Slawomir Mazur, PhD. (funkčné miesto do 31. mája 2013)
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. (funkčné miesto do 31. júna 2013)
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. (externý spolupracovník)
funkčné miesto docent:
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. (funkčné miesto do 31. marca 2015)
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. (funkčné miesto do 30. júna 2015)
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. (funkčné miesto do 31. januára 2014)
doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD. (spolupracovníčka z FZ KU)
doc. Mgr. Martina Cichá, PhD. (externá spolupracovníčka)
funkčné miesto odborný asistent:
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.
PhDr. Lenka Štefáková, PhD.
PhDr. Peter Brnula, PhD. (externý spolupracovník)
PhDr. Bc. Mariana Magerčiaková, PhD. (spolupracovníčka z FZ KU)
PhDr. Eva Moraučíková, PhD. (spolupracovníčka z FZ KU)
PhDr. Ladislav Vaska, PhD. (externý spolupracovník)
funkčné miesto asistent:
PhDr. Jozef Pauk (externý spolupracovník)
Marta Nováková (externá spolupracovníčka)
Interní doktorandi:
Mgr. Mária Bartková
Mgr. Monika Divišová
Mgr. Margaréta Domiterová
Mgr. Zuzana Hrabovská
Mgr. Eliška Pírková, LL.M., E.MA
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II. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok

Organizované najvýznamnejšie podujatia Katedry sociálnej práce
Vedecké podujatia:
Medzinárodná vedecká konferencia:
„Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej
práci“, Ružomberok, 12. 6. 2012
Medzinárodná vedecká konferencia bola organizovaná Fakultou zdravotníctva
Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Pedagogickou fakultou Katolíckej
univerzity v Ružomberku, Fakultou humanitních studi Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíne, Wydziałem Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskej Akadémii im Andrzeja
Frycza Modrzewskiego, Akademiou Ignatianum w 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.
Medzinárodný vedecký kongres:
„Európske a svetové kontexty chudoby v období sociálnych a demografických
premien spoločnosti“, Ružomberok, 4. – 5. 9. 2012
Medzinárodný vedecký kongres bol organizovaný Ústavom sociálnych vied
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v kooperácii s Rajagiri
College of Social Sciences, India, a Loma Linda University, Kalifornia, USA. Cieľom
kongresu bolo získať a prezentovať informácie o najnovších výskumných výsledkoch
a teoretických záveroch projektov zameraných na poznanie a ovplyvňovanie
spoločenských a demografických premien v ostatných 20 rokoch v sociokultúrnom a
geografickom prostredí uvedených krajín a navrhnúť odporúčania pre prax v tejto
oblasti.
Medzinárodná vedecká konferencia InteRRa 18:
„Aktuálne dianie, perspektívy a vývojové trendy v sociálnej, edukačnej a
zdravotníckej práci s marginalizovanými skupinami“, Ružomberok, 29. - 30. 12.
2012
Zámerom 18. medzinárodnej vedeckej konferencie InteRRa 18 a 38. stretnutia Hnutia
spolupracujúcich škôl R bolo nadviazať na tradíciu predchádzajúcich ročníkov
medzinárodnej vedeckej konferencie InteRRa. Ambíciou tohto ročníka bolo poukázať
aj na aktuálne dianie v oblasti metód sociálnej práce s marginalizovanými
skupinami, ale v neposlednom rade aj na metódy ďalších pomáhajúcich profesií.
Súčasťou konferencie bola aj študentská sekcia, kde si vymenili poznatky a
informácie študenti všetkých dotknutých pomáhajúcich profesií.
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Účasť Katedry sociálnej práce na vedeckých podujatiach:
Medzinárodná vedecká konferencia „Perspektywy pracy socjalnej – wspolczesne
dzialania kierunki rozwoju“
Akademia Ignatianum, Krakow, Poľsko, 2. marec 2012
aktívna účasť: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., PhDr. Angela Almašiová, PhD.,
Mgr. Monika Divišová
4. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Sociálna práca,
manažment a ekonómia – s aplikáciou na podmienky trvalo udržateľného rozvoja
sociálnych služieb“
Inštitút Andreja Radlinského pri PF KU v Ružomberku, Dolný Kubín, Slovenská
republika, 20. marec 2012
aktívna účasť: PhDr. Angela Almašiová, PhD.
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Metódy sociálnej práce s rodinou“
Žilina, Slovenská republika, 27. marec 2012
aktívna účasť: PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
Quality Management Workshop, Department of Politics and Social Policy, Institut
für Gesellschafts und Socialpolitik
Johannes Kepler Universität Linz, Rakúsko, 12. apríl 2012
aktívna účasť: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
4. medzinárodná konferencia „Dilemata sociální pedagogiky v postmoderním
světě“
Institut Mezioborových studií Brno, Česká republika, 19. – 20. apríl 2012
aktívna účasť: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
VII. konferencia doktorandov odboru psychológia a sociálna práca
Nitra, Slovenská republika, 20. apríl 2012
aktívna účasť: Mgr. Martina Benková, Mgr. Monika Divišová, Mgr. Mária
Bartková
Internacional Scientific Conference „Social policy: concepts, Technologies and
prospect“
Kyiv, Ukrajina, 26. apríl 2012
aktívna účasť: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
Medzinárodná vedecká konferencia „Sociálno-výchovné
s ohrozenou mládežou“
Žilina, Slovenská republika, 26. apríl 2012
aktívna účasť: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
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kontexty

práce

Medzinárodná vedecká konferencia Wspólczesne strategie i wyzwania edukacyjne
„Szkola miedzy tradycja a nowoczesnościa“
Chelm, Poľsko, 9. – 10. máj 2012
aktívna účasť: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Medzinárodná vedecká konferencia „Naukowa Starosc jest atrakcyjna“
Akademia Ignatianum, Krakow, Dom Pomocy Spolecznej – Kalisz, 17. máj 2012,
Poľsko.
aktívna účasť: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., PhDr. Angela Almašiová, PhD.
Medzinárodná
vedecká
konferencia:
„Interdisciplinárna
kooperácia
v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“
Ružomberok, Slovenská republika, 12. jún 2012
aktívna účasť: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., doc. PhDr. Irena Kamanová,
PhD., PhDr. Lenka Štefáková, PhD., PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD., PhDr.
Angela Almašiová, PhD.
Medzinárodný vedecký kongres „Európske a svetové kontexty chudoby v období
sociálnych a demografických premien spoločnosti“
Ružomberok, Slovenská republika, 4. – 5. september 2012.
aktívna účasť: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Odborný seminár „Odborné praxe na vysokých školách – prepojenie teórie
a praxe“
Hradec Králové, Česká republika, 20. september 2012
aktívna účasť: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
International Scientific Conference „IX. Hradec Days of Social Work“
Hradec Králové, Česká republika, 21. - 22. september 2012
aktívna účasť: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., doc. PhDr. Irena Kamanová,
PhD., PhDr. Angela Almašiová, PhD., Mgr. Eliška Pírková, LL.M., E.MA
Konferencia „4th Annual Conference: Democracy and Law in Europe“
Helsinki, Fínsko, 27. - 28. september 2012
aktívna účasť: Mgr. Eliška Pírková, LL.M., E.MA
IX. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb
Nové Zámky, Slovenská republika, 5. - 6. október 2012
aktívna účasť: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
Medzinárodná vedecká konferencia „Evalvácia sociálnych služieb“
Trnava, Slovenská republika, 11. - 12. október 2012
aktívna účasť: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
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Medzinárodná vedecká konferencia „Aplikovaná sociálna politika“
Piešťany, Slovenská republika, 17. - 18. október 2012
aktívna účasť: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
III. doktorandská konferencia „Výskum v sociálnych vedách“
Prešov, Slovenská republika, 9. november 2012
aktívna účasť: Mgr. Mária Bartková
Medzinárodná vedecká konferencia „PREVENCIA V PRAXI – Protidrogová
politika a prevencia vo verejnej správe“
Katedra verejnej správy a sociálnych služieb, PF KU v Ružomberku, Slovenská
republika, 15. - 16. november 2012
aktívna účasť: PhDr. Angela Almašiová, PhD.
International Interdisciplinary Scientific Conference „SOCIETY. HEALTH.
WELFARE. Intergenerational Solidarity: Problems and solutions, Reality ans
Perspective“
Riga Stradins University, Litva, 22. – 23. november 2012
aktívna účasť: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., PhDr. Angela Almašiová,
PhD.
18. medzinárodná vedecká konferencia InteRRa 18 a 38. stretnutie Hnutia
spolupracujúcich škôl R „Aktuálne dianie, perspektívy a vývojové trendy
v sociálnej, edukačnej a zdravotníckej práci s marginalizovanými skupinami“
Katedra sociálnej práce PF KU Ružomberok, Slovenská republika, 29. – 30.
november 2012
aktívna účasť: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.,
PhDr. Angela Almašiová, PhD., PhDr. Lenka Štefáková, PhD., PhD., PhDr.
Michaela Šavrnochová, PhD., Mgr. Eliška Pírková, LL.M., E.MA, Mgr. Mária
Bartková, Mgr. Monika Divišová, Mgr. Zuzana Hrabovská
Stretnutie pracovnej skupiny k tvorbe etického kódexu sociálnej práce
25. – 26. 6. 2012, PF KU Ružomberok
Cieľom stretnutia bolo pokračovanie v kreovaní a aktualizovaní etického kódexu
sociálnych pracovníkov. Pracovná skupina tak nadviazala na predošlé stretnutia
a stanovené úlohy podporujúce obnovu etického kódexu sociálnych pracovníkov.
Počas dvoch rokovacích dní pracovná skupina vykreovala metodológiu prístupu
etického kódexu sociálnej práce a začala tvoriť jeho koncepciu. Pozornosť bola
venovaná zadefinovaniu významu etického kódexu a kľúčovým hodnotám etického
kódexu sociálnych pracovníkov. Členovia pracovnej skupiny tiež diskutovali
o typológii etického kódexu a o vytvorení vhodných podmienok pre prijatie
modifikovaného etického kódexu sociálnych pracovníkov do slovenskej spoločnosti.
Na štvrtok stretnutí pracovnej skupiny sa zúčastnili vzdelávatelia v oblasti sociálnej
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práce: prof. PhDr. Jana Levická, PhD., doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., PaedDr.
Tatiana Matulayová, PhD., doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., doc. PhDr. Alena
Novotná, PhD., PhDr. Peter Brnula, PhD., Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD., Mgr.
Zuzana Mališková, PhD. , Mgr. Janka Šolcová.

III.

Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní

5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje Katedra sociálnej práce
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 všetkých troch stupňoch štúdia: bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom.
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
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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 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.
Pracovníci Katedry sociálnej práce sa v nemalej miere podieľajú aj na ďalších
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.
V roku 2012 bol na PF KU akreditovaný bakalársky študijný program Rozvojová
pomoc a misijná práca v študijnom odbore sociálna práca. Cieľom nového študijného
programu, na ktorom budú prednášať aj členovia Katedry sociálnej práce, je
identifikovať sociálne problémy a odpovedať na ne integrálne, so srdcom
charitatívneho misionára, aplikovať zásady sociálnej a medzinárodnej rozvojovej
politiky, komunikovať v cudzích jazykoch, vykonávať a riadiť činnosti v rámci
sociálnych, rozvojových resp. misijných tímov a získa mnohé ďalšie vedomosti a
zručnosti, ako aj formáciu srdca.
Študentom sociálnej práce na magisterskom stupni štúdia je ponúkaná možnosť
zvoliť si špecializáciu Manažment v sociálnej sfére v študijnom programe sociálna
práca.
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5.2 Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na národnej, či
medzinárodnej úrovni
Denní študenti sociálnej práce z Katedry sociálnej práce PF KU sa 2. marca 2012
zúčastnili študentskej sekcie na medzinárodnej konferencii „Perspektívy sociálnej
práce – aktuálne dianie, vývojové smerovanie“, ktorú organizovala Katedra sociálnej
práce PF KU a Akadémia Ignatianum v Krakowe. Konferencia bola realizovaná pod
záštitou generálneho konzula SR v Krakowe Marka Lisánskeho a prodekana PF KU
v Ružomberku prof. Amantiusa Akimjaka, PhD. Študenti prezentovali na konferencii
výsledky vlastných výskumných projektov, ktoré riešili v rámci svojich diplomových
prác. Menovite sa na konferencii zúčastnili (uvádzame meno študenta/študentky):
 Bc. Mária Červeňová
 Bc. Jana Dorčáková
 Bc. Lucia Lihanová
Denní aj externí študenti sociálnej práce z Katedry sociálnej práce PF KU sa
30. novembra 2012 zúčastnili študentskej sekcie medzinárodnej vedeckej konferencie:
„InteRRa 18 - Aktuálne dianie, perspektívy a vývojové trendy v sociálnej, edukačnej
a zdravotníckej práci s marginalizovanými skupinami“. Prezentovali na nej výsledky
vlastných výskumných projektov a získali cennú spätnú väzbu od prítomných
expertov. Menovite sa na konferencii zúčastnili (uvádzame meno študenta/študentky
a prezentovanú tému):
 Oxana Pyatkova: Misijná činnosť v meste Kapčigaj, Kazachstan
 Vladimír Peťo: Internet a jeho negatívne vplyvy na žiakov vybranej strednej
školy
 Veronika Harmanová: Rómska reforma
 Monika Makuková: Terénna sociálna práca s drogovo závislými

5.3 Komentované ocenenia študentov v rámci katedry
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. Na celoslovenskom
kole Študentskej vedeckej, umeleckej a odbornej činnosti sa v akademickom roku
2011/2012 zúčastnili študenti Tomáš Ferech a Michal Sventek. Aj napriek vedeckému
nasadeniu a preukázania odborných vedomostí neobsadili žiadne miesto.
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IV.

Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania

Katedra sociálnej práce neposkytuje ďalšie vzdelávanie, a preto nevykonáva ani
žiadne aktivity súvisiace s ďalším vzdelávaním.

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

7.1 Zameranie výskumu a vývoja
Na Katedre sociálnej práce sa výskumné aktivity zaoberali:
 poznaním sociálnych problémov a sociálnych javov, ktoré by mohli vyvolať
vznik sociálnych problémov
 identifikáciou konkrétnych sociálnych bariér v živote človeka vo vyššom
veku a so zdravotným znevýhodnením
 prevenciou sociálne nežiaducich a sociálno-patologických javov
 inováciou študijných programov v odbore sociálna práca
 tvorbou národných učebných textov pre študentov sociálnej práce na
vysokých školách v SR.

7.2 Podané projekty
Domáce výskumné
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov projektu

APVV

APVV NEWPRO
JECT11247

KEGA

019 KU –
4/2012

Inovácie
študijných
programov v odbore
sociálna práca

038 KU –
4/2012

Tvorba
národných
učebných textov pre
študentov
sociálnej
práce na vysokých
školách v Slovenskej
republike

KEGA

Agentúra
klinického
výskumu a plánovania
sociálnych služieb

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu
za rok 2010

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2012
v EUR

Doba
trvania
projektu

doc. PhDr. Irena
Kamanová, PhD.

prof. PhDr. Anna
Žilová, PhD.

Cieľ projektu: Príprava koncepcie nových
študijných programov v odbore sociálna práca

prof. PhDr. Anna
Žilová, PhD.

Cieľ projektu: tvorba národných učebných textov
pre
študentov
vysokých
škôl.
Konkrétne
monografia s názvom „Náuka a teórie sociálnej práce“.
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2012 - 2013

2012 - 2013

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Grantová
agentúra

KEGA

KEGA

Číslo
projektu

Názov projektu

019 KU –
4/2013

Diverzifikácia
profesie
sociálneho
pracovníka v rezorte
školstva na Slovensku

030 KU –
4/2012

Metodika vzdelávania
sociálnych
pracovníkov
k predmetu
„Komunitné
plánovanie sociálnych
služieb“.

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu
za rok 2010

Hlavný riešiteľ

doc. PhDr. Markéta
Rusnáková, PhD.

doc. PhDr. Irena
Kamanová, PhD.

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2012
v EUR

Cieľ projektu: Diverzifikácia profesie sociálneho
pracovníka v rezorte školstva na Slovensku
prostredníctvom
konceptualizácie
nového
študijného programu odboru sociálna práca:
„Sociálna práca v rezorte školstva“.

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

2012 - 2015

Cieľ projektu: Tvorba projektových partnerstiev a
vypracovanie učebných osnov a textov k predmetu
"Komunitné plánovanie sociálnych služieb".

2012 - 2014

Projekty, v ktorých PFKU vystupuje ako spolupracujúce pracovisko
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

056UK4/2012

KEGA

Názov projektu

Supervízia

Zhodnotenie
a najdôležitejšie
výsledky projektu za rok
2012

Hlavný riešiteľ

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2009
v EUR

Doba
trvania
projektu

doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. – UK
PF Bratislava, Katedra sociálnej práce.
Spolupracujúce pracovisko: PF KU
v Ružomberku, zodpovedný riešiteľ
spolupracujúceho pracoviska
PhDr. Angela Almašiová, PhD.

GAPF
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

GAPF

6B/15/2012

Názov projektu

Praktická práca so
seniormi

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky
projektu za rok 2012

Hlavný riešiteľ

Tvorba monografie pre pomáhajúcich
profesionálov pracujúcich s cieľovou
skupinou seniori

doc. PhDr.
Irena Kamanová, PhD.

Cieľom projektu je pomenovať konkrétne
bariéry, s ktorými sa stretávajú ľudia so
zdravotným znevýhodnením a seniori.
Autori spracujú výskum na území
Slovenka u študentov študujúcich na VŠ
a u seniorov žijúcich v prirodzenom
a inštitucionalizovanom prostredí

Doba trvania
projektu

2012 - 2013

GAPF

1/10/2012

Sociálne bariéry v živote
človeka vo vyššom veku
a so zdravotným
znevýhodnením

doc. PhDr.
Irena Kamanová, PhD.

GAPF

4/06/2012

Perspektívy sociálnej
práce – aktuálne dianie,
vývojové trendy

doc. PhDr.
Irena Kamanová, PhD.

Príprava priestoru pre vedeckú prácu
účastníkov konferencie, cieľom ktorej je
poukázať na jednotlivé špecifiká
sociálnej práce, metódy SP

2012 - 2013

4/16/2012

Európske a svetové
kontexty chudoby
v období sociálnych
a demografických
premien spoločnosti

prof. PhDr.
Anna Žilová, PhD.

Medzinárodný vedecký kongres príprava priestoru pre vedeckú prácu
účastníkov konferencie

2012 - 2013

6B/34/2012

Európske a svetové
kontexty chudoby
v období sociálnych
a demografických
premien spoločnosti

prof. PhDr.
Anna Žilová, PhD.

GAPF

GAPF

Tvorba vedeckej monografie
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2012 - 2013

2012 - 2013

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Grantová
agentúra

GAPF

Číslo
projektu

Názov projektu

GAPF

Hlavný riešiteľ

Séria akreditovaných
vzdelávacích
programov pre
sociálnych pracovníkov

6A/19/2012

doc. PhDr.
Markéta Rusnáková, PhD.

Prevencia závislostí:
teória a prax. Aktuálne
trendy a nové vízie pre
SR

4/14/2012

GAPF

1/19/2012

Podpora a ochrana
ľudských práv ako
nástroj eliminácie
diskriminácie študentov
vo vysokoškolskom
prostredí

GAPF

5/01/2012

Návšteva zariadenia
L´ARCHE en Agenais,
France

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky
projektu za rok 2012

Podpora aktivít spojených so
vzdelávacou činnosťou pedagogických
profesií

Doba trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

2012 - 2013

doc. PhDr.
Markéta Rusnáková, PhD.

Medzinárodná vedecká konferencia príprava priestoru pre vedeckú prácu
účastníkov konferencie

2012 - 2013

doc. PhDr.
Alena Novotná, PhD.

Výskum zameraný na podporu
a ochranu ľudských práv ako nástroj
eliminácie diskriminácie študentov vo
vysokoškolskom prostredí

2012 - 2013

PhDr.
Angela Almašiová, PhD.

Návšteva zariadenia L´ARCHE en
Agenais, France

2012 - 2013

Ostatné
Grantová
agentúra

Číslo
proje
ktu

Názov projektu

Vzdelávacie
a poradenské
centrum a.s.

Reg00153
-002

Výskum
materiálnej
deprivácie

doc. PaedDr. Miroslav
Gejdoš, PhD.
Spoluriešiteľ: PhDr. Angela
Almašiová, PhD.

Nadácia
Orange

Zelená pre
seniorov 2012:
Aktívny život
seniorov má
zelenú

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

Nadácia
Orange

Prekročme spolu
bariéry 2012:
Aj so zdravotným
postihnutím veľa
dokážeme

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

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky
projektu za rok 2012

Hlavný riešiteľ

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2012
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

7.3 Riešené projekty
Zahraničné výskumné
Grantová
agentúra

The Centre of
Excellence in
Foundations of
European Law
and Polity at
University of
Helsinki

Číslo
projektu

Názov projektu

The Post-Lisbon Integration:
The Quest for a New
European Identity

Hlavný riešiteľ

Univerzita
v Helsinkách
člen riešiteľského
tímu: Mgr. Eliška
Pírková, LL.M.,
E.MA
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Zhodnotenie a najdôležitejšie
výsledky projektu za rok 2012

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2009
v EUR

Doba
trvania
projektu

2011-2013

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

The Centre of
Excellence in
Foundations of
European Law
and Polity at
University of
Helsinki

Univerzita
v Helsinkách
člen riešiteľského
tímu: Mgr. Eliška
Pírková, LL.M.,
E.MA

The Law and the Others in
the Post-Multicultural Era

2012-2015

Domáce výskumné
Grantová
agentúra

Číslo
projek
tu

Operačný
program:
Vzdelávanie,
realizácia
2011-2013

OPV2010/1.
2/02SORO

Názov projektu

Zvýšenie kvality
vzdelávania, výskumu a
systému riadenia na
Katolíckej univerzite
v Ružomberku

Hlavný riešiteľ

Expert:
doc. PhDr.
Markéta
Rusnáková,
PhD.

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2010

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2009
v EUR

Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

2011 - 2013

GAPF
Číslo
projektu

GAPF

6B/37/2011

Teória sociálnej práce

prof. PhDr.
Anna Žilová, PhD.

GAPF

6A/10/2011

Supervízia
v pomáhajúcich profesiách

doc. PhDr.
Irena Kamanová, PhD.

Vzdelávanie vysokoškolských
pedagógov sociálnej práce v oblasti
supervízie za účelom ďalšieho
poskytovania tejto služby

2011 - 2012

doc. PhDr.
Irena Kamanová, PhD

Príprava medzinárodnej vedeckej
konferencie: Prepojenie teórie a práce v
oblasti starostlivosti o seniorov

2011 - 2012

Názov projektu

Zhodnotenie a najdôležitejšie
výsledky projektu za rok 2010

Doba
trvania
projektu

Grantová
agentúra

Hlavný riešiteľ

2011 - 2012

GAPF

4/04/2011

Konferencia: Prepojenie
teórie a práce v oblasti
starostlivosti o seniorov
(poľsko-slovenská
spolupráca)

GAPF

4/10/2011

Reprodukcia chudoby
a chudoba detí

doc. PhDr.
Alena Novotná, PhD.

Príprava medzinárodnej vedeckej
konferencie a realizácia výskumu
v oblasti reprodukcie chudoby
a chudoby detí

2011 - 2012

GAPF

3/09/2011

Teoretická analýza a
kvalitatívna komparácia
teoretických prístupov,
teórií a teoretických
modelov a ich aplikácia do
súčasnej teórie a praxe
sociálnej práce

doc. PhDr.
Alena Novotná, PhD.

Tvorba publikácie.

2011 - 2012

GAPF

6B/23/2011

Teórie a prístupy
v sociálnej práci

doc. PhDr.
Alena Novotná, PhD.

Teórie a prístupy v sociálnej práci.

2011 - 2012

GAPF

6B/02/2011

Sociologické východiská
sociálnej práce

PhDr.
Angela Almašiová, PhD.

Tvorba publikácie.

2011 - 2012

PhDr.
Roman Bartoš, PhD.

Teoretický zber dostupných vedeckých
poznatkov a informácií o danej
problematike a príprava projektu
výskumu pre zostavenie výskumných
techník a uskutočnenie realizačnej fázy
empirickej časti výskumu dizertačnej
práce doktoranda.

2011 - 2012

GAPF

3/01/2011

Chudoba ako rizikový
faktor delikvencie mládeže
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Plánovaná
riešiteľská kapacita
v hodinách

GAPF

6A/02/2011

Tréning trénerov
sociálnych zručností

PhDr.
Roman Bartoš, PhD.

Podpora aktivít spojených so
vzdelávacou činnosťou pedagogických
profesií.

2011 - 2012

PhDr. Michaela
Šavrnochová, PhD.

Teoretický zber dostupných vedeckých
poznatkov a informácií o danej
problematike a príprava projektu
výskumu pre zostavenie výskumných
techník a uskutočnenie realizačnej fázy
empirickej časti výskumu dizertačnej
práce doktoranda.

2011 - 2012

GAPF

3/13/2011

Participácia rodiny na
liečbe a doliečovaní člena
rodiny závislého od
alkoholu

GAPF

3/10/2011

Systematický dvojročný
kurz v artefiletike
a arteterapii

Mgr.
Anna Paločková, PhD.

Systematický dvojročný kurz
v artefiletike a arteterapii.

2011 - 2012

GAPF

03/08/2011

Výskum očakávaní
zamestnávateľov od
študentov a absolventov
PF KU

Mgr. Daniel Markovič,
PhD.

Výskum očakávaní zamestnávateľov
od študentov a absolventov PF KU

2011 - 2012

6B/20/2011

1. Kariérové poradenstvo
pre študentov a
absolventov VŠ ako
aktívny nástroj zvyšovania
zamestnanosti
2. Rodina a chudoba v
sociálno-ekonomických a
politických zmenách
slovenskej spoločnosti

Mgr. Daniel Markovič,
PhD.

Teoretický zber dostupných vedeckých
poznatkov a informácií o danej
problematike a príprava projektu
výskumu pre zostavenie výskumných
techník a uskutočnenie realizačnej fázy
empirickej časti výskumu dizertačnej
práce doktoranda.
Tvorba monografie.

2011 - 2012

3/14/2011

Sociálne súvislosti
spôsobu života chudobnej
mládeže (Reflexia
vlastnými očami)
Sociálne súvislosti
spôsobu života chudobnej
mládeže
(Reflexia vlastnými očami)

Mgr.
Janka Šolcová, PhD.

Teoretický zber dostupných vedeckých
poznatkov a informácií o danej
problematike a príprava projektu
výskumu pre zostavenie výskumných
techník a uskutočnenie realizačnej fázy
empirickej časti výskumu dizertačnej
práce doktoranda.

2011 - 2012

GAPF

GAPF

VI.

Kvalifikačný rast pracovníkov Katedry sociálnej práce

a) DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (uskutočňované)
Katedra sociálnej práce
Mgr. Mária Bartková - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU v
Ružomberku, ukončenie v r. 2014. Téma dizertačnej práce: Obraz rodiny z pohľadu
mladej generácie na začiatku 21.storočia
školiteľ: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
Mgr. Monika Divišová - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU v
Ružomberku, ukončenie v r. 2014. Téma dizertačnej práce: Rezidencionálna
starostlivosť o občanov vyššieho veku v Slovenskej republike
školiteľ: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
Mgr. Margaréta Domiterová - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU v
Ružomberku, ukončenie v r. 2014. Téma dizertačnej práce: Eliminácie bariér u ľudí
so zdravotným postihnutím.
školiteľ: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
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Mgr. Zuzana Hrabovská - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku, ukončenie v r. 2015. Téma dizertačnej práce: Sociálne poradenstvo
s disfunkčnou rodinou
školiteľ: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
Mgr. Eliška Pírková, LL.M., E.MA - doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte
KU v Ružomberku, ukončenie v r. 2015. Téma dizertačnej práce: Ochrana práv
národnostných menšín v post-multikulturálnej ére v rámci Európskej únie
školiteľ: doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
b) PHILOSOPHIAE DOCTOR (ukončené štúdium v roku 2012)
Katedra sociálnej práce
PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD. – doktorandské štúdium ukončené na
Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku. Dátum obhajoby 20. 08. 2012 v študijnom
odbore 3.1.14 Sociálna práca

VII. Zamestnanci na Katedre sociálnej práce
V rámci roka 2012 sa mobility zúčastnili nasledovní členovia KSP:
Učiteľská (pedagogická) mobilita do zahraničia
Pracovisko
PF KU
Katedra sociálnej
práce

Meno
a priezvisko
doc. PhDr.
Kamanová Irena,
PhD.

Povaha mobility
LLP – Erasmus – výučba

Katedra sociálnej
práce

PhDr. Almašiová
Angela, PhD.

LLP – Erasmus – výučba

Katedra sociálnej
práce

doc. PhDr.
Kamanová Irena,
PhD.

LLP - Erasmus – výučba

Katedra sociálnej
práce

PhDr. Lenka
Štefáková, PhD

LLP – Erasmus – výučba

Trvanie
mobility
LS
2011/2012
9. - 15 . 5. 2012
ZS
2012/2013
15. - 19 . 10. 2012
ZS
2012/2013
12. – 16 . 11. 2012
ZS
2012/2013
18. – 24 . 11. 2012

Destinácia mobility
Univerzita Hradec Králové
Akademia im. Jana Dlugozsa w
Czestochowie
Akadémia Ignatianum
Katedra Pedagogiki Spolecznej i Pracy
Socjalnej
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita

Doktorandská mobilita do zahraničia
Pracovisko
PF KU

Meno a priezvisko

Povaha mobility

Trvanie mobility

Destinácia mobility

Katedra sociálnej
práce

Mgr. Mária Bartková

LLP – Erazmus – pracovná
stáž

LS
2011/2012

Centrum pro rodinu a sociální
péči v Brne

Katedra sociálnej
práce

Mgr. Monika
Divišová

Študijný pobyt

ZS
2012/2013

Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita
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VIII. Podporné činnosti Katedry sociálnej práce
Študenti sa už druhý akademický rok vzdelávajú v priestoroch Pedagogickej fakulty
na štvrtom poschodí a súčasne využívajú priestory bloku C - učebňu CS10 a Aulu
Jána Pavla II. Skvalitnenie vzdelávacieho procesu podporujú novozriadené učebne,
ktorých súčasťou sú projektory či Flipchart tabule a je v nich zavedený internet
prostredníctvom bezdrôtovej siete wifi. K podporným činnostiam patrí aj rozvoj
informačných systémov, na skvalitnení ktorých sa podieľa aj počítačové vybavenie
s prístupom na internet na prízemí Pedagogickej fakulty.
Študenti aj v priebehu roka 2012 mohli využiť konzultantské a poradenské činnosti
vďaka projektu Ústavu sociálnych vied prostredníctvom Centra pomoci pre
študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Súčasťou týchto služieb je aj
komplexné poradenstvo a pomoc študentom v rôznych životných situáciách.
Poradenské centrum pracuje vo vynovených bezbariérových priestoroch v C bloku
na Hrabovskej ceste 1 a poslucháčom univerzity je k dispozícii v pracovných dňoch.
Odborný tím v ňom ponúka kariérové poradenstvo, psychologické poradenstvo,
zabezpečuje a sprostredkúva sociálne i právne poradenstvo a zároveň pomáha
študentom so špecifickými potrebami. Centrum je vybavené kuchynským kútikom,
kde si môžu študenti so zdravotným znevýhodnením, prípadne matky s deťmi
ohriať stravu. Súčasťou služieb je aj SOS linka 0917 224 662 a dištančné poradenstvo
prostredníctvom adresy poradna@ku.sk. Centrum spolupracuje tiež s UPaC Jána
Vojtaššáka. Patrónom centra je blahoslavený Pier Giorgio Frassati - Talian, laický
dominikán, predstaviteľ moderného univerzitného študenta a vzor mnohých
mladých veriacich. Koordinátorkou je Mgr. Katarína Markovičová, PhD. Študenti
sociálnej práce sa počas celého roka zúčastňovali najmä prednášok, seminárov
a ďalších podporných aktivít organizovaných Centrom.
Konzultantské činnosti poskytujú pedagógovia a doktorandi študentom hlavne pri
vedení ich bakalárskych a magisterských prác.
Aj tento rok boli vytvorené podmienky zabezpečenia praxe pre študentov, čo
umožnilo navštíviť mnohé zariadenia sociálnych služieb, klinické pracoviská, ako aj
nízkoprahové zariadenia. V rámci skvalitnenia študentskej praxe boli uzavreté
zmluvy o zabezpečení odbornej praxe medzi Katolíckou univerzitou a Domom
charity sv. Kamila v Žiline, Centrom sociálnych služieb KOLONKA v Púchove,
Domovom sociálnych služieb a zariadením pre seniorov LIKAVA v Likavke a
Zariadením pre seniorov a domovom sociálnych služieb Liptovské Sliače.
Pracovníci Katedry sociálnej práce PF KU sa v súčasnosti zapájajú do procesu
komunitného plánovania sociálnych služieb v meste Ružomberok. Ide o projekt
spolupráce medzi Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Pedagogickou fakultou
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a mestom Ružomberok. Odborným garantom plánovania je doc. PhDr. Irena
Kamanová, PhD.
Rozvoj informačných systémov a zdrojov v rámci podpory študentov ponúka aj
Univerzitná knižnica, ktorá je otvorená šesť dní v týždni. Okrem ponuky desiatok
študijných miest v študovni pre študentov a zamestnancov, počítačov a wifi prístupu
na internet ponúka taktiež študentom prístupy do rôznych bibliografických databáz,
kde sú možnosti prístupu k zahraničným literárnym zdrojom. Významné rozšírenie
a skvalitnenie služieb predstavujú biblioboxy a selfchecky (samoobslužné výpožičné
zariadenie). V budúcnosti má Univerzitná knižnica získať nové priestory, čím opäť
zvýši kvalitu poskytovaných služieb.
Ubytovanie je pre študentov Katedry sociálnej práce zabezpečované v študentských
domovoch Katolíckej univerzity v Ružomberku (Ruža, C-blok) a u ďalších
poskytovateľov: Ikar, Nova, Trio. V roku 2012 boli uzavreté zmluvy medzi
Katolíckou univerzitou a
študentským domovom biskupa Jána Vojtaššáka,
ubytovňou Texicom a Stredoškolským internátom na Námestí A. Hlinku.
Už tretí akademický rok môžu študenti využívať nového poskytovateľa stravovacích
služieb DUGE CATERING s.r.o. Obnovené priestory jedálne Katolíckej univerzity
dávajú možnosť študentom a zamestnancom výberu zo šiestich druhov obedov,
minútkovú reštauráciu a tri druhy večere. Jedlo môžu dostať aj v balenej forme a
konzumovať neskôr. Od roku 2012 funguje v rámci celej Katolíckej univerzity nový
stravovací systém. Stravné lístky nahradili ISIC karty, ktoré si študenti nabíjajú na
stravu prostredníctvom Internet bankingu alebo priamo na Pedagogickej fakulte.
Obedové menu si študenti volia na internetových stránkach stravovacích zariadení
Katolíckej univerzity. Zároveň ako po ostatné roky sú študentom poskytnuté dve
dotované jedlá denne. Do tejto možnosti patrí aj obedové menu a večere v hoteli
Áčko pri Pedagogickej fakulte a v Stredoškolskom internáte na Námestí A. Hlinku.
Pre zamestnancov naďalej ostávajú tí istí poskytovatelia ako v roku 2011, a to:
Panský dom, Indian´s Pub & Club, Pizza Camino a Koliba u dobrého pastiera.
Svetový deň chorých 11. februára 2012 sa rozhodli sláviť spoločne klienti zariadení
sociálnych služieb Slovenskej a Poľskej republiky. Táto akcia sa uskutočňuje sa
základe niekoľko ročnej spolupráce Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty a
Domowa Pomocy Spolecznej v Dabrowej Górniczi. Spolupráca vznikla na základe
realizovaného projektu GAPF, ktorého hlavným riešiteľom je doc. PhDr. Irena
Kamanová, PhD., ktorá sa venuje problematike seniorov a bola pozvaná do PL,
prezentovať Formy sociálnej pomoci v SR. Projekty zamerané na výmenu skúseností
s prácou seniorov sa prelínajú počas roka, vždy pri príležitosti vedeckých konferencií
a odborných seminárov. Pravidelne sa jej zúčastňujú klienti zariadenia sociálnych
služieb LIKAVA - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov pod vedením
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Ing. Dagmar Švecovej v spolupráci s Katedrou sociálnej práce PF KU pod vedením
doc. PhDr. Ireny Kamanovej, PhD.
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka (UPaC), ktoré pravidelne
zabezpečuje výlety a exkurzie, koncerty, duchovný program, športové zápasy,
filmové večery a zábavné podujatia, v roku 2012 oslovilo študentov s púťou do
Veľkonočného Ríma, ktorá sa konala 3. až 9. apríla 2012. Táto púť mala veľký ohlas u
mnohých študentov, rovnako ako aj tradične organizovaná pešia púť do Santiago de
Compostela, ktorej sa v auguste 2012 zúčastnilo 12 študentov z Katolíckej univerzity.
29. – 31. mája 2012 sa Katedra sociálnej práce zúčastnila stretnutia zariadení
sociálnych služieb Poľska, Slovenska, Litvy a Nemecka. Stretnutie sa uskutočnilo
v Dabrowej Gornici v Poľskej republike v Dennom centre pre dôchodcov, na ktorom
vystúpila tanečná skupina Elišky, ktoré sú členkami denného centra pre seniorov
v Ružomberku. Na stretnutí vystúpila doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. s odbornou
prednáškou: „Senior v podmienkach samosprávy“.
UPaC v spolupráci s Katedrou sociálnej práce PF KU v Ružomberku 26. novembra
2012 ukončilo realizáciu projektu: „Aj so zdravotným postihnutím veľa dokážeme“.
V rámci tohto projektu sa v priestoroch pastoračného centra uskutočnili prednášky o
predsudkoch a bariérach v komunikácií, ktoré vznikajú na základe nesprávneho
prístupu k ľuďom so zdravotným znevýhodnením, technický seminár a workshop
s praktickými ukážkami využívania rôznych kompenzačných pomôcok, ktoré
používajú v každodennom živote nevidiaci. Stretnutia boli určené pre zamestnancov
a dobrovoľníkov UPaC, študentov a tých, ktorí pracujú v chránených pracoviskách a
dielňach v rámci mesta Ružomberok. Aj touto formou UPaC prejavilo osobitný
záujem o ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vďaka svojmu postihnutiu
často ocitajú v neľahkých životných situáciách a strácajú možnosti uplatnenia sa
v spoločnosti. Projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu „Prekročme spolu
bariéry“ Nadácie Orange.
Medzi pravidelné akcie UPaC KU patril aj tento rok 21. ročník Akademu, ktorý sa už
10. raz konal v Ružomberku, tento krát s rekordnou účasťou 500 vysokoškolských
študentov z celého Slovenska.
Katedra sociálnej práce Katolíckej univerzity v Ružomberku pod vedením doc. PhDr.
Markéty Rusnákovej, PhD. sa rozhodla zapojiť študentov do dobrovoľníckej činnosti
spoločnosti Úsmevu ako dar – v Anjelskom programe. Študenti sa tak môžu zapojiť
do dlhodobej dobrovoľníckej činnosti v detskom domove v Ružomberku a Kráľovej
Lehote. Dobrovoľníci v Anjelskom programe sa budú vzdelávať na akreditovanej
Anjelskej akadémii, kde absolvujú 4 semestre, ktorých výstupom je certifikát. Prvé
kolo náboru dobrovoľníkov bolo realizované v priebehu mesiacov september
a október 2012, kde boli oslovení študenti všetkých ročníkov odboru sociálna práca.
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Dňa 17. októbra 2012 sa na Katedre sociálnej práce v Ružomberku konalo stretnutie.
Úlohu manažérky Anjelského programu v Ružomberku prevzala interná
doktorandka Katedry sociálnej práce Mgr. Mária Bartková, ktorá v budúcnosti
plánuje realizovať ďalšie nábory dobrovoľníkov aj v iných študijných odboroch.
V priebehu mesiacov október a november 2012 sa na prácu dobrovoľníka
v Anjelskom programe prihlásilo 38 študentov sociálnej práce a psychológie.
Za zmienku stojí aj akcia pre Rómske deti, ktorá bola organizovaná doc. PhDr.
Irenou Kamanovou, PhD. z Katedry sociálnej práce a UPaC KU, v spolupráci so
Slovenským národným múzeom v Martine. Hlavným cieľom bolo predstaviť kultúru
Rómskej menšiny a jej významných predstaviteľov a osobnosti.
Zariadenie sociálnych služieb LIKAVA - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre
seniorov v spolupráci s Katedrou sociálnej práce PF KU pod vedením doc. PhDr.
Ireny Kamanovej, PhD. iniciovali založenie svojpomocnej skupiny pre ľudí
a rodinných príslušníkov s Alzheimerovou chorobou.
Žilinský samosprávny kraj, Liptovské múzeum v Ružomberku oslovilo Katedru
sociálnej práce o zabezpečenie odbornej prednášky na tému: Starostlivosť o človeka
s Alzheimerovou chorobou, ktorú predniesla doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. dňa
29. novembra 2012. Prednášky sa zúčastnili aj študenti z Katedry sociálnej práce.
Farnosť Lúčky pri Ružomberku v mesiaci november 2012 realizoval projekt v
spolupráci s Katedrou sociálnej práce Katolíckej univerzity a Liptovským múzeom
v Ružomberku, ktorý bol zameraný na zlepšenie kvality života seniorov nad 60
rokov z obcí Lúčky a Kalameny s názvom „Aktívny život seniorov má zelenú“.
Pozvaným hosťom bola doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. z Katedry Sociálnej práce,
ktorá zaujímavým spôsobom odprezentovala problematiku aktívneho starnutia a
využívania kompenzačných pomôcok pri zdravotnom postihnutí. Na toto stretnutie
nadväzovalo ďalšie, kde mali seniori možnosť, pod vedením internej doktorandky
z Katedry sociálnej práce Mgr. Margaréty Domiterovej, absolvovať tréning
s cvičeniami na rozvoj pamäte a komunikačných zručností.
Viacerí študenti z Katedry sociálnej práce sa zapojili aj do projektu „Pôstna adventná
kvapka krvi“ Katolíckej univerzity v Ružomberku. Projekt sa uskutočnil dva krát
počas tohto kalendárneho roka, 28. marca a 6. decembra 2012. Spolu sa na ňom
podieľalo 126 darcov krvi.

20

IX.

Rozvoj Katedry sociálnej práce

Rozvojové projekty

Názov projektu

Riešiteľský tím

Development and maintenance of
a multidisciplinary scientific and research team for
contemporary family studies at the University of
Hradec Kralove (Rozvoj a podpora
multidisciplinárneho vědecko-výzkumného týmu
pro studium současné rodiny na Univerzite Hradec
Králove)

Ciele

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

X. Medzinárodné aktivity katedry
Odchádzajúci študenti na mobilitu
Štúdium

Meno a priezvisko

Povaha mobility

Katedra sociálnej
práce

Barbora Remeňová

LLP – Erasmus

Katedra sociálnej
práce

Simona Bujdošová

LLP – Erasmus

Katedra sociálnej
práce

Zuzana Jurisová

LLP – Erasmus

Katedra sociálnej
práce

Ľubomír Jurovčík

LLP – Erasmus

Trvanie mobility
LS
2011/2012
6.2. - 15.6. 2012
ZS
2012/2013
1.10.2012 - 25.2. 2013
ZS
2012/2013
12.10.2012 – 10.2.2013
ZS
2012/2013
12.10.2012 – 10.2.2013

Destinácia mobility
Univerzita Palackého
v Olomouci
LUMSA Universita Rome

Universytet Opolski

Universytet Opolski

Prichádzajúci študenti na mobilitu
Štúdium
Katedra sociálnej
práce
Katedra sociálnej
práce
Katedra sociálnej
práce
Katedra sociálnej
práce
Katedra sociálnej
práce
Katedra sociálnej
práce
Katedra sociálnej
práce
Katedra sociálnej
práce
Katedra sociálnej
práce

Meno a priezvisko

Povaha mobility

Błaszczyk Elżbieta

LLP – Erasmus

Debner Anna

LLP – Erasmus

Jachura Paulina

LLP – Erasmus

Murawska
Małgorzata

LLP – Erasmus

Bełtowska Alicja

LLP – Erasmus

Głowacka Ewelina

LLP – Erasmus

Król Andrzej

LLP – Erasmus

Lisikiewicz Anna

LLP – Erasmus

Rzońca Ewelina

LLP – Erasmus
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Trvanie mobility
12.09.201110.02.2012
12.09.201110.02.2012
12.09.201110.02.2012
12.09.201110.02.2012
12.09.201110.02.2012
12.09.201110.02.2012
12.09.201110.02.2012
12.09.201110.02.2012
12.09.201110.02.2012

Vysielajúca inštitúcia
The Jan Kochanowski
University in Kielce
The Jan Kochanowski
University in Kielce
University of Zielona Góra
University of Zielona Góra
Swietokrzyska Higher School
Swietokrzyska Higher School
Swietokrzyska Higher School
Swietokrzyska Higher School
Swietokrzyska Higher School

Doktorandská mobilita do zahraničia
Pracovisko
PF KU

Meno a priezvisko

Povaha mobility

Katedra sociálnej
práce

Mgr. Stanislava
Kružliaková

Vládna dohoda Honorárny
konzulát SR vo Vroclavi

Katedra sociálnej
práce

Mgr. Mária Bartková

LLP – Erasmus

Katedra sociálnej
práce

Mgr. Mária
Kerekéšová

bilaterálna dohoda

Katedra sociálnej
práce

Ing. Alžbeta Baštová

bilaterálna dohoda

Katedra sociálnej
práce

Mgr. Mária
Oravcová

bilaterálna dohoda

Katedra sociálnej
práce

Mgr. Anna
Kútniková

bilaterálna dohoda

Katedra sociálnej
práce

Mgr. Katarína
Jablonská

bilaterálna dohoda

Katedra sociálnej
práce

PhDr. Slavomíra
Bellová

bilaterálna dohoda

Katedra sociálnej
práce

Mgr. Mária
Kerekéšová

bilaterálna dohoda

Katedra sociálnej
práce

Mgr. Mária
Oravcová

bilaterálna dohoda

Katedra sociálnej
práce

Ing. Jana Tkačiková

bilaterálna dohoda

Katedra sociálnej
práce

Ing. Alžbeta Baštová

bilaterálna dohoda

Katedra sociálnej
práce

Mgr. Katarína
Jablonská

ESF Doktorand: i E-10130/0003-00

Katedra sociálnej
práce

Mgr. Monika
Divišová

Študijný pobyt

Trvanie mobility
ZS
2011/2012
20.9.2011 – 20.2. 2012
LS
2011/2012
1.2. – 1.5. 2012
LS
2011/2012
7.5. – 11.5. 2012
LS
2011/2012
7.5. – 11.5. 2012
LS
2011/2012
7.5. – 11.5. 2012
LS
2011/2012
11.3. – 17.3. 2012
LS
2011/2012
11.3. – 17.3. 2012
LS
2011/2012
20.3. – 23.3. 2012
LS
2011/2012
20.3. – 23.3. 2012
LS
2011/2012
20.3. – 23.3. 2012
LS
2011/2012
20.3. – 23.3. 2012
LS
2011/2012
20.3. – 23.3. 2012
LS
2011/2012
11.4. – 22.5. 2012
ZS
2012/2013
17.9.2012 – 31.1.2013

Destinácia mobility
Universytet Wroclawski
Centrum pro rodinu a
sociální péči v Brne
Akad. Im. Dlugosza w
Czestochowie
Akad. Im. Dlugosza w
Czestochowie
Akad. Im. Dlugosza w
Czestochowie
Centrá krízovej intervencie:
Modrá linka, Brno
Centrá krízovej intervencie:
Modrá linka, Brno
Szent István University

Szent István University

Szent István University

Szent István University

Szent István University
Universidad Pontificia
Comillas
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita

Učiteľská (pedagogická) mobilita do zahraničia
Pracovisko
PF KU
Katedra sociálnej
práce

Meno
a priezvisko
doc. PhDr.
Kamanová Irena ,
PhD.

Povaha mobility
LLP – Erasmus – výučba

Katedra sociálnej
práce

PhDr. Almašiová
Angela, PhD.

LLP – Erasmus – výučba

Katedra sociálnej
práce

doc. PhDr.
Kamanová Irena ,
PhD.

LLP - Erasmus – výučba
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Trvanie
mobility
LS
2011/2012
9. - 15 . 5. 2012
ZS
2012/2013
15. - 19 . 10. 2012
ZS
2012/2013
12. – 16 . 11. 2012

Destinácia mobility
Univerzita Hradec Králové
Akademia im. Jana Dlugozsa w
Czestochowie
Akadémia Ignatianum
Katedra Pedagogiki Spolecznej i Pracy
Socjalnej

Katedra sociálnej
práce

PhDr. Lenka
Štefáková, PhD

LLP – Erasmus – výučba

ZS
2012/2013
18. – 24 . 11. 2012

Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita

Učiteľská a doktorandská mobilita zo zahraničia
Prijímajúca katedra

Meno a priezvisko

Povaha mobility

Trvanie mobility
ZS
2011/2012
október
ZS
2011/2012
október
ZS
2011/2012
október
ZS
2011/2012
november
ZS
2011/2012

Katedra sociálnej práce

Mazur Slawomir

medziuniverzitná dohoda –
výučba

Katedra sociálnej práce

Weissbrot-Koziarska
Anna

medziuniverzitná dohoda –
výučba

Katedra sociálnej práce

dr. Norbert Pikula

LLP – Erasmus

Katedra sociálnej práce

Maria Kopsztejn

LLP – Erasmus

Katedra sociálnej práce

doc. MUDr. Alena
Vosečková, CSc.

medziuniverzitná dohoda –
výučba

Katedra sociálnej práce

prof. Marzec Arkadius

medziuniverzitná dohoda –
výučba

ZS
2011/2012

Katedra sociálnej práce

hab. prof. Marzec Danuta

medziuniverzitná dohoda –
výučba

ZS
2011/2012

Katedra sociálnej práce

prof. Switala Ireneus

medziuniverzitná dohoda –
výučba

ZS
2011/2012

Katedra sociálnej práce

mgr. Renata Spyrka Chlipala

školenie

Katedra sociálnej práce

dr. Andrzej Grudzinski

školenie

Katedra sociálnej práce

dr Motow-Czyz Marta

LLP – Erasmus

Katedra sociálnej práce
Katedra sociálnej práce

Mgr. Zuzana Truhlářová,
Ph.D.
JUDr. Miroslav Mitlöhner,
CSc.

LLP – Erasmus
LLP – Erasmus

ZS
2011/2012
ZS
2011/2012
LS
2011/2012
LS
2011/2012
LS
2011/2012

Vysielajúca inštitúcia
Akademia TechnicznoHumanistyczna w
Bielsku-Bialej
Uniwersytet Opolski
Ignatiatum, Jesuit uni of
philosophy and
Education in Cracow
Akademia
humanistycznoekonomiczna w Lodzi
Univerzita Hradec
Králové
Akademia im. Jana
Dlugoosza w
Czestochowie
Akademia im. Jana
Dlugoosza w
Czestochowie
Akademia im. Jana
Dlugoosza w
Czestochowie
Jesuit University
Ignatianum in Krakow
Jesuit University
Ignatianum in Krakow
Akademia im. Jana
Dlugoosza w
Czestochowie
Univerzita Hradec
Králové
Univerzita Hradec
Králové

Zahraničné pobyty za účelom pracovného stretnutia
Pracovisko
PF KU

Meno a priezvisko

Účel stretnutia

Trvanie mobility

Katedra sociálnej práce

doc. PhDr. Irena
Kamanová, PhD.

Vytvorenie spolupráce medzi
univerzitami k mobilitám

ZS
2011/2012

Katedra sociálnej práce

doc. PhDr. Markéta
Rusnáková, PhD.

Pracovný pobyt

LS
2011/2012

Katedra sociálnej práce

PhDr. Angela
Almašiová, PhD.

Pracovná stáž

LS
2011/2012
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Prijímajúca inštitúcia
USA, California, Loma
Linda, Loma Linda
University,
FacultyScience and
Technology
Department of Politics
and Social Policy,
Johannes Kepler
Universität Linz
Rakúsko
L´Arche en Agenais,
Francúzsko

Príspevky a pozvané prednášky pedagógov z ÚSV, Katedry sociálnej práce na
zahraničných konferenciách, seminároch
Pracovisko
PF KU

Meno a priezvisko

Povaha programu

Termín

Univerzita/Miesto

Katedra
sociálnej práce

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD

pozvaná prednáška na tému:
„Wspólczesne strategie i wyzwania
edukacyjne„
(medzinárodná vedecká
konferencia „Szkola miedzy
tradycja a nowoczesnościa“)

2012

Chelm, Poľsko

Katedra
sociálnej práce

doc. PhDr. Irena
Kamanová, PhD.

„Staroba je aktívna“
Pozvaná prednáška pre Dom
pomoci spolecznej Kalizs

2012

Kalizs, Poľsko

Katedra
sociálnej práce

doc. PhDr. Irena
Kamanová, PhD.

„Sociálne služby v SR“
Pozvaná prednáška na Akadémii
Dligoša v Częstochowej

2012

Częstochowa, Poľsko

doc. PhDr. Markéta
Rusnáková, PhD.

pozvaná prednáška na tému:
„New Trends in Education of Social
Workers in Context of Global Social
Agenda“.
(medzinárodná vedecká
konferencia „Social Policy:
Concepts, Technologies and
Prospects )

2012

Kyjev, Ukrajina

2012

Riga Stradins University,
Riga, Lotyšsko

Katedra
sociálnej práce

pozvaná prednáška na tému:
„Methods of mother center´s work
with the modern family“.
(medzinárodná vedecká
konferencia „Intergenerational
Solidarity: Problems and Solutions,
Reality and Perspectives“)

Katedra
sociálnej práce

doc. PhDr. Markéta
Rusnáková, PhD.

Katedra
sociálnej práce
Katedra
sociálnej práce

doc. PhDr. Irena
Kamanová, PhD.
PhDr. Angela Almašiová,
PhD.

Katedra
sociálnej práce

PhDr. Angela Almašiová,
PhD..

pozvaná prednáška na tému:
„Sociálne služby v SR“
pozvaná prednáška na tému:
„Social Work Education in Slovakia“
pozvaná prednáška na tému:
„System of Education in the Field of
Social Work in Slovakia“
(medzinárodná vedecká
konferencia „Intergenerational
Solidarity: Problems and Solutions,
Reality and Perspectives“)

2012
2012

2012

Akademia Ignatianum,
Krakow, Poľsko
Akademia Ignatianum,
Krakow, Poľsko

Riga Stradins University,
Riga, Lotyšsko

Členstvo v redakčných radách zahraničných časopisov
Pracovisko
PF KU

Meno a priezvisko

Časopis

Katedra sociálnej
práce

prof. PhDr. Anna
Žilová, PhD.

Členstvo v redakčnej rade
zahraničného časopisu
Sociální práce/Sociálna práca
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Trvanie

Vydavateľstvo

od r. 2006

Asociácia vzdelávateľov v sociálnej
práci v Českej republike

Katedra sociálnej
práce

XI.

prof. PhDr. Anna
Žilová, PhD.

Členka redakčnej rady
medzinárodného časopisu
„Dysfunkčná rodina analýza
vybraných problémov.“

2012

Poľsko, Ružomberok

Sumár (Executive summary)

Na základe vypracovania jednotlivých častí výročnej správy uvádzame nasledujúci
súhrn základných informácií o výsledkoch a činnostiach Katedry sociálnej práce.
Za uplynulý rok boli na Katedre sociálnej práce zastúpené 4 funkčné miesta
profesorov a 5 funkčných miest docentov. Katedra sociálnej práce mala funkčne
zastúpenú pozíciu vedúcej tejto katedry a v roku 2012 nechýbali ani zastúpenia
funkčných miest: odborný asistent, spolupracovník z iného pracoviska KU či externý
spolupracovník.
Medzi najdôležitejšie udalosti boli zaradené najvýznamnejšie podujatia
organizované Katedrou sociálnej práce a účasť Katedry sociálnej práce na ostatných
podujatiach. Katedra sociálnej práce organizovala medzinárodnú vedeckú
konferenciu InteRRa 18 - „Aktuálne dianie, perspektívy a vývojové trendy v
sociálnej, edukačnej a zdravotníckej práci s marginalizovanými skupinami“,
v spolupráci s Fakultou zdravotníctva KU v Ružomberku spoluorganizovala
medzinárodnú
vedeckú
konferenciu
„Interdisciplinárna
kooperácia
v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“, medzinárodný vedecký
kongres „Európske a svetové kontexty chudoby v období sociálnych a
demografických premien spoločnosti“ a v spolupráci s Katedrou verejnej správy
a sociálnych služieb spoluorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu
„Prevencia v praxi – Protidrogová politika a prevencia vo verejnej správe“.
Katedra sociálnej práce zabezpečuje študijný odbor sociálna práca zo študijných
odborov spravovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako
oblasť poznania, v ktorej absolvent nadobúda profesionálnu spôsobilosť vykonávať
povolanie sociálneho pracovníka. Katedra sociálnej práce zabezpečuje 1., 2. a 3.
stupeň štúdia odboru sociálna práca, pričom obsah bakalárskeho, magisterského a
doktorandského štúdia sa diferencuje na základe poznatkov a činností súvisiacich s
daným stupňom štúdia.
Študenti sociálnej práce 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 roku 2012 sa
študenti dennej aj externej formy štúdia sociálnej práce zúčastnili sekcie
medzinárodnej vedeckej konferencie InteRRa 18 – „Aktuálne dianie, perspektívy a
vývojové trendy v sociálnej, edukačnej a zdravotníckej práci s marginalizovanými
skupinami“. Prezentovali na nej výsledky vlastných výskumných projektov a získali
cennú spätnú väzbu od prítomných expertov.

25

V rámci výskumnej činnosti Katedry sociálnej práce boli v roku 2012 podané 2 APVV
a 4 KEGA projekty, a v rámci GAPF sa Katedra sociálnej práce stala hlavným
riešiteľom v desiatich projektoch, v ktorých boli zapojení profesori, docenti, doktori
aj doktorandi Katedry sociálnej práce. Taktiež v roku 2012 členovia Katedry sociálnej
práce postupovali v riešení dvoch zahraničných projektov v spolupráci s univerzitou
v Helsinkách, v riešení významného projektu v rámci operačného programu
Vzdelávanie, a v ďalších desiatich projektoch GAPF.
V rámci kvalifikačného rastu pracovníkov Katedry sociálnej práce ukončila interné
doktorandské štúdium PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD. v študijnom odbore 3.1.14
Sociálna práca, obhajobou dizertačnej práce dňa 20. 08. 2012.
Medzi podporné činnosti Katedry sociálnej práce v roku 2012 patria: skvalitnenie
vzdelávacieho procesu, rozvoj informačných systémov, v rámci skvalitnenia
študentskej praxe bola uzavretá zmluva medzi Katolíckou univerzitou a Domom
charity sv. Kamila v Žiline, Centrom sociálnych služieb KOLONKA v Púchove,
Domovom sociálnych služieb a zariadením pre seniorov LIKAVA v Likavke a
Zariadením pre seniorov a domovom sociálnych služieb Liptovské Sliače, pracovníci
katedry sa v súčasnosti zapájajú do procesu komunitného plánovania sociálnych
služieb v meste Ružomberok, do organizovania stretnutí pre seniorov, do akcií pre
Rómske deti, prednášok pre Žilinský samosprávny kraj a Liptovské múzeum
v Ružomberku, odborné prednášky pre farnosť v Lúčkach. Viacerí študenti z
Katedry sociálnej práce sa zapojili aj do dobrovoľníckej činnosti spoločnosti Úsmevu
ako dar a projektu „Pôstna adventná kvapka krvi“ Katolíckej univerzity
v Ružomberku.
Medzinárodné pôsobenie Katedry sociálnej práce bolo v roku 2012 realizované
formou mobilít študentov, doktorandov a pedagógov do zahraničia, ako aj mobilitou
zahraničných zamestnancov na pôde katedry. Mobility zamestnancov sa v roku 2012
zúčastnili doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., PhDr. Angela Almašiová, PhD., PhDr.
Lenka Štefáková, PhD. a Mgr. Katarína Nižňanská, v rámci programu Erasmus.
V uplynulom roku boli v rámci medzinárodných aktivít realizované: príspevky
a pozvané prednášky pedagógov z Katedry sociálnej práce na zahraničných
konferenciách, seminároch, členstvo v redakčných radách zahraničných časopisov.
V uplynulom roku 2012 Katedra sociálnej práce realizovala množstvo činností
a aktivít, v ktorých plnila výskumné úlohy a ciele, programy pre vedu a vývoj
stanovené na základe ideológie a odborného nasmerovania Katolíckej univerzity
v Ružomberku.
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XV. Prílohy
Príloha č. 1
Pracovisko
PF KU
Katedra sociálnej
práce

Mobilita zamestnancov Katedry sociálnej práce
Meno
a priezvisko
doc. PhDr.
Kamanová Irena,
PhD.

Povaha mobility
LLP – Erasmus – výučba

Katedra sociálnej
práce

PhDr. Almašiová
Angela, PhD.

LLP – Erasmus – výučba

Katedra sociálnej
práce

doc. PhDr.
Kamanová Irena,
PhD.

LLP - Erasmus – výučba

Katedra sociálnej
práce

PhDr. Lenka
Štefáková, PhD

LLP – Erasmus – výučba

Príloha č. 2

Trvanie
mobility
LS
2011/2012
9. - 13 . 5. 2012
ZS
2012/2013
15. - 19 . 10. 2012
ZS
2012/2013
12. – 16 . 11. 2012
ZS
2012/2013
18. – 24 . 11. 2012

Destinácia mobility
Univerzita Hradec Králové
Akademia im. Jana Dlugozsa w
Czestochowie
Akadémia Ignatianum
Katedra Pedagogiki Spolecznej i Pracy
Socjalnej
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita

Medzinárodné aktivity Katedry sociálnej práce

Odchádzajúci študenti na mobilitu
Štúdium

Meno a priezvisko

Povaha mobility

Katedra sociálnej
práce

Barbora Remeňová

LLP – Erasmus

Katedra sociálnej
práce

Simona Bujdošová

LLP – Erasmus

Katedra sociálnej
práce

Zuzana Jurisová

LLP – Erasmus

Katedra sociálnej
práce

Ľubomír Jurovčík

LLP – Erasmus

Trvanie mobility
LS
2011/2012
6.2. - 15.6. 2012
ZS
2012/2013
1.10.2012 - 25.2. 2013
ZS
2012/2013
12.10.2012 – 10.2.2013
ZS
2012/2013
12.10.2012 – 10.2.2013

Destinácia mobility
Univerzita Palackého
v Olomouci
LUMSA Universita Rome

Universytet Opolski

Universytet Opolski

Prichádzajúci študenti na mobilitu
Štúdium
Katedra sociálnej
práce
Katedra sociálnej
práce
Katedra sociálnej
práce
Katedra sociálnej
práce
Katedra sociálnej
práce
Katedra sociálnej
práce
Katedra sociálnej
práce
Katedra sociálnej
práce
Katedra sociálnej
práce

Meno a priezvisko

Povaha mobility

Błaszczyk Elżbieta

LLP – Erasmus

Debner Anna

LLP – Erasmus

Jachura Paulina

LLP – Erasmus

Murawska
Małgorzata

LLP – Erasmus

Bełtowska Alicja

LLP – Erasmus

Głowacka Ewelina

LLP – Erasmus

Król Andrzej

LLP – Erasmus

Lisikiewicz Anna

LLP – Erasmus

Rzońca Ewelina

LLP – Erasmus
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Trvanie mobility
12.09.201110.02.2012
12.09.201110.02.2012
12.09.201110.02.2012
12.09.201110.02.2012
12.09.201110.02.2012
12.09.201110.02.2012
12.09.201110.02.2012
12.09.201110.02.2012
12.09.201110.02.2012

Vysielajúca inštitúcia
The Jan Kochanowski
University in Kielce
The Jan Kochanowski
University in Kielce
University of Zielona Góra
University of Zielona Góra
Swietokrzyska Higher School
Swietokrzyska Higher School
Swietokrzyska Higher School
Swietokrzyska Higher School
Swietokrzyska Higher School

Doktorandská mobilita do zahraničia
Pracovisko
PF KU

Meno a priezvisko

Povaha mobility

Katedra sociálnej
práce

Mgr. Stanislava
Kružliaková

Vládna dohoda Honorárny
konzulát SR vo Vroclavi

Katedra sociálnej
práce

Mgr. Mária Bartková

LLP – Erasmus

Katedra sociálnej
práce

Mgr. Mária
Kerekéšová

bilaterálna dohoda

Katedra sociálnej
práce

Ing. Alžbeta Baštová

bilaterálna dohoda

Katedra sociálnej
práce

Mgr. Mária
Oravcová

bilaterálna dohoda

Katedra sociálnej
práce

Mgr. Anna
Kútniková

bilaterálna dohoda

Katedra sociálnej
práce

Mgr. Katarína
Jablonská

bilaterálna dohoda

Katedra sociálnej
práce

PhDr. Slavomíra
Bellová

bilaterálna dohoda

Katedra sociálnej
práce

Mgr. Mária
Kerekéšová

bilaterálna dohoda

Katedra sociálnej
práce

Mgr. Mária
Oravcová

bilaterálna dohoda

Katedra sociálnej
práce

Ing. Jana Tkačiková

bilaterálna dohoda

Katedra sociálnej
práce

Ing. Alžbeta Baštová

bilaterálna dohoda

Katedra sociálnej
práce

Mgr. Katarína
Jablonská

ESF Doktorand: i E-10130/0003-00

Katedra sociálnej
práce

Mgr. Monika
Divišová

Študijný pobyt

Trvanie mobility
ZS
2011/2012
20.9.2011 – 20.2. 2012
LS
2011/2012
1.2. – 1.5. 2012
LS
2011/2012
7.5. – 11.5. 2012
LS
2011/2012
7.5. – 11.5. 2012
LS
2011/2012
7.5. – 11.5. 2012
LS
2011/2012
11.3. – 17.3. 2012
LS
2011/2012
11.3. – 17.3. 2012
LS
2011/2012
20.3. – 23.3. 2012
LS
2011/2012
20.3. – 23.3. 2012
LS
2011/2012
20.3. – 23.3. 2012
LS
2011/2012
20.3. – 23.3. 2012
LS
2011/2012
20.3. – 23.3. 2012
LS
2011/2012
11.4. – 22.5. 2012
ZS
2012/2013
17.9.2012 – 31.1.2013

Destinácia mobility
Universytet Wroclawski
Centrum pro rodinu a
sociální péči v Brne
Akad. Im. Dlugosza w
Czestochowie
Akad. Im. Dlugosza w
Czestochowie
Akad. Im. Dlugosza w
Czestochowie
Centrá krízovej intervencie:
Modrá linka, Brno
Centrá krízovej intervencie:
Modrá linka, Brno
Szent István University

Szent István University

Szent István University

Szent István University

Szent István University
Universidad Pontificia
Comillas
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita

Učiteľská a doktorandská mobilita zo zahraničia
Prijímajúca katedra

Meno a priezvisko

Povaha mobility

Katedra sociálnej práce

Mazur Slawomir

medziuniverzitná dohoda –
výučba

Katedra sociálnej práce

Weissbrot-Koziarska
Anna

medziuniverzitná dohoda –
výučba

Katedra sociálnej práce

dr. Norbert Pikula

LLP – Erasmus

Katedra sociálnej práce

Maria Kopsztejn

LLP – Erasmus

Katedra sociálnej práce

doc. MUDr. Alena
Vosečková, CSc.

medziuniverzitná dohoda –
výučba
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Trvanie mobility
ZS
2011/2012
október
ZS
2011/2012
október
ZS
2011/2012
október
ZS
2011/2012
november
ZS
2011/2012

Vysielajúca inštitúcia
Akademia TechnicznoHumanistyczna w
Bielsku-Bialej
Uniwersytet Opolski
Ignatiatum, Jesuit uni of
philosophy and
Education in Cracow
Akademia
humanistycznoekonomiczna w Lodzi
Univerzita Hradec
Králové

Katedra sociálnej práce

prof. Marzec Arkadius

medziuniverzitná dohoda –
výučba

ZS
2011/2012

Katedra sociálnej práce

hab. prof. Marzec Danuta

medziuniverzitná dohoda –
výučba

ZS
2011/2012

Katedra sociálnej práce

prof. Switala Ireneus

medziuniverzitná dohoda –
výučba

ZS
2011/2012

Katedra sociálnej práce

mgr. Renata Spyrka Chlipala

školenie

Katedra sociálnej práce

dr. Andrzej Grudzinski

školenie

Katedra sociálnej práce

dr Motow-Czyz Marta

LLP – Erasmus

Katedra sociálnej práce
Katedra sociálnej práce

Mgr. Zuzana Truhlářová,
Ph.D.
JUDr. Miroslav Mitlöhner,
CSc.

LLP – Erasmus
LLP – Erasmus

ZS
2011/2012
ZS
2011/2012
LS
2011/2012
LS
2011/2012
LS
2011/2012

Akademia im. Jana
Dlugoosza w
Czestochowie
Akademia im. Jana
Dlugoosza w
Czestochowie
Akademia im. Jana
Dlugoosza w
Czestochowie
Jesuit University
Ignatianum in Krakow
Jesuit University
Ignatianum in Krakow
Akademia im. Jana
Dlugoosza w
Czestochowie
Univerzita Hradec
Králové
Univerzita Hradec
Králové

Zahraničné pobyty za účelom pracovného stretnutia
Pracovisko
PF KU

Meno a priezvisko

Účel stretnutia

Trvanie mobility

Katedra sociálnej práce

doc. PhDr. Irena
Kamanová, PhD.

Vytvorenie spolupráce medzi
univerzitami k mobilitám

ZS
2011/2012

Katedra sociálnej práce

doc. PhDr. Markéta
Rusnáková, PhD.

Pracovný pobyt

LS
2011/2012

Katedra sociálnej práce

PhDr. Angela
Almašiová, PhD.

Pracovná stáž

LS
2011/2012

Prijímajúca inštitúcia
USA, California, Loma
Linda, Loma Linda
University,
FacultyScience and
Technology
Department of Politics
and Social Policy,
Johannes Kepler
Universität Linz
Rakúsko
L´Arche en Agenais,
Francúzsko

Príspevky a pozvané prednášky pedagógov z ÚSV, Katedry sociálnej práce na zahraničných
konferenciách, seminároch
Pracovisko
PF KU

Meno a priezvisko

Povaha programu

Termín

Univerzita/Miesto

Katedra
sociálnej práce

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD

pozvaná prednáška na tému:
„Wspólczesne strategie i wyzwania
edukacyjne„
(medzinárodná vedecká
konferencia „Szkola miedzy
tradycja a nowoczesnościa“)

2012

Chelm, Poľsko

Katedra
sociálnej práce

doc. PhDr. Irena
Kamanová, PhD.

„Staroba je aktívna“
Pozvaná prednáška pre Dom
pomoci spolecznej Kalizs

2012

Kalizs, Poľsko

Katedra
sociálnej práce

doc. PhDr. Irena
Kamanová, PhD.

„Sociálne služby v SR“
Pozvaná prednáška na Akadémii
Dligoša v Częstochowej

2012

Częstochowa, Poľsko

30

Katedra
sociálnej práce

pozvaná prednáška na tému:
„New Trends in Education of Social
Workers in Context of Global Social
Agenda“.
(medzinárodná vedecká
konferencia „Social Policy:
Concepts, Technologies and
Prospects )

doc. PhDr. Markéta
Rusnáková, PhD.

Katedra
sociálnej práce

doc. PhDr. Markéta
Rusnáková, PhD.

Katedra
sociálnej práce
Katedra
sociálnej práce

doc. PhDr. Irena
Kamanová, PhD.
PhDr. Angela Almašiová,
PhD.

Katedra
sociálnej práce

PhDr. Angela Almašiová,
PhD..

pozvaná prednáška na tému:
„Methods of mother center´s work
with the modern family“.
(medzinárodná vedecká
konferencia „Intergenerational
Solidarity: Problems and Solutions,
Reality and Perspectives“)
pozvaná prednáška na tému:
„Sociálne služby v SR“
pozvaná prednáška na tému:
„Social Work Education in Slovakia“
pozvaná prednáška na tému:
„System of Education in the Field of
Social Work in Slovakia“
(medzinárodná vedecká
konferencia „Intergenerational
Solidarity: Problems and Solutions,
Reality and Perspectives“)

2012

Kyjev, Ukrajina

2012

Riga Stradins University,
Riga, Lotyšsko

2012
2012

2012

Akademia Ignatianum,
Krakow, Poľsko
Akademia Ignatianum,
Krakow, Poľsko

Riga Stradins University,
Riga, Lotyšsko

Členstvo v redakčných radách zahraničných časopisov
Pracovisko
PF KU

Meno a priezvisko

Časopis

Katedra sociálnej
práce

prof. PhDr. Anna
Žilová, PhD.

Členstvo v redakčnej rade
zahraničného časopisu
Sociální práce/Sociálna práca

Katedra sociálnej
práce

prof. PhDr. Anna
Žilová, PhD.

Členka redakčnej rady
medzinárodného časopisu
„Dysfunkčná rodina analýza
vybraných problémov.“
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Trvanie

Vydavateľstvo

od r. 2006

Asociácia vzdelávateľov v sociálnej
práci v Českej republike

2012

Poľsko, Ružomberok

Príloha č. 3

Fotodokumentácia z organizovaných podujatí

Medzinárodná vedecká konferencia
„Perspektívy sociálnej práce – aktuálne dianie, vývojové smerovanie“

Medzinárodný vedecký kongres
„Európske a svetové kontexty chudoby
v období sociálnych a demografických premien spoločnosti“
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18. medzinárodná vedecká konferencia InteRRa 18
„Aktuálne dianie, perspektívy a vývojové trendy v sociálnej, edukačnej a zdravotníckej
práci s marginalizovanými skupinami“

Projekt „Aktívny život seniorov má zelenú“
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Svetový deň chorých
Klienti zariadenia sociálnych služieb LIKAVA
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

Liptovské múzeum v Ružomberku, odborná prednáška na tému:
Starostlivosť o človeka s Alzheimerovou chorobou (doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.)
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Študenti Katedry sociálnej práce zapojení do dobrovoľníckej činnosti spoločnosti
Úsmev ako dar, Anjelský program
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