
 

 

 

 

 

 

 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa  

Katolíckej univerzity v Ružomberku, 

Pedagogickej fakulty, 

Katedry sociálnej práce 

 za rok 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

 

 

 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa  

Katolíckej univerzity v Ružomberku, 

Pedagogickej fakulty, 

Katedry sociálnej práce 

 za rok 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ružomberok, január 2016 

 

 



 

 3 

1. Základné informácie o Katedre sociálnej práce 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce  

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,  

Tel. +421 44 432 6842, klapka 1415, 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. PaedDr. ThDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. (od 01.08.2015) 

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. (do 31.6.2015) 

 

docent: 

doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. (od 01.08.2015) 

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA. 

doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. 

doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. 

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 

 

odborný asistent:  

PhDr. Angela Almašiová, PhD. 

JUDr. Juraj Čech, PhD. 

Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. 

PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. 

PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. (od 01.03.2015) 

PaedDr. Marcela Martvoňová, PhD. (od 01.08.2015) 

Ing. Martina Špániková, PhD. (od 01.08.2015) 

PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. 

PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 
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2. Prehľad najdôležitejších udalostí Katedry za uplynulý rok 

 

Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou 

 

XII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych 

služieb s medzinárodnou účasťou: Sestra v procese legislatívnych zmien v SS. Sú 

ZSS pripravené na nárast výskytu demencií. Je príprava odborných pracovníkov 

dostačujúca. PF KU v Ružomberku. 0.-05.09.2015. Cieľom bolo oboznámiť vedeckých 

pracovníkov, študentov, odborníkov z praxe, ako aj odbornú verejnosť 

s problematikou ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a sociálnej práce. 

 

Sympózium „Laudato si' – Výzvy a inšpirácie pre interdisciplinárny dialóg 

v prospech integrálneho rozvoja“, PF KU v Ružomberku, 12.11.2015, Organizovaný 

v spolupráci s Ústavom transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí PF KU. 

Cieľom bolo naznačiť možnosti a nadviazať interdisciplinárnu spoluprácu, na 

základe inšpirácie, ktorú ponúka encyklika pápeža Františka „O starostlivosti o náš 

spoločný dom“, medzi humanitnými, sociálnymi a prírodnými vedami, v prospech 

správneho ponímania a správneho usmernenia rozvoja človeka a spoločnosti.  

 

Spoluorganizátorstvo European and Global Contexts of Social Transformations, 

Katolícka Univerzita v Ružomberku, 18.-26.11.2015. Medzinárodný vedecký kongres 

bol zameraný na súčasné sociálne otázky v medzinárodnom priestore.   

 

 

Účasť katedry na podujatí  

 

Medzinárodná vedecká konferencia „Pedagogika wobec wyzwań współczesności. 

Człowiek - wartości - wychowanie“ (Pedagogika vo vzťahu k výzvam súčasnosti. 

Človek - hodnoty - výchova). 16.01.2015, org. Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni, Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 2 im. K. Brodzińskiego w Bochni, Bochnia (Poľsko). Konferencia bola 

zameraná na interdisciplinárny dialóg o vzťahu medzi tradíciami a súčasnosťou v 

kontexte pedagogických a sociálnych vied. 

Aktívna účasť: doc. PhDr. Stanislav Košč, PhD. 

 

Vedecký seminár s medzinárodnou účasťou: Teória ako most praxi sociálnej práce. 

Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút edukológie a sociálnej 

práce, 24.03.2015. Seminár bol zameraný na možnosti výskumu s orientáciou na 

metodologické a strategické otázky, sociálnu politiku a jej trendy a stratégie. Ďalším 

zámerom boli teoretické prístupy a popularizácie vedy (aktuálne teoretické otázky). 

Praktická sociálna práca (skúsenosti, príležitosti a limity). 

Aktívna účasť: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA.  
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IV. medzinárodná vedecká konferencia „Senior v kontexte dneška z pohľadu 

pomáhajúcich profesií“. Stará Ľubovňa, 27.03.2015. 

Aktívna účasť: PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. 

 

XXVI. ACISE. Annual Colloqium. Renewing the passion for education in Catholic 

universities. 8.-10.04.2015, Libera Universita Maria Ss.Assunta (LUMSA) v Ríme, 

téma: Obnovovanie vášne pre vzdelávanie na katolíckych univerzitách.  

Účasť: doc. PhDr. Emília Janigová, PhD., Ing. Zuzana Gejdošová, PhD., PhDr. 

Ľudmila Krajčíriková, PhD. 

 

7. medzinárodná vedecká konferencia „Sociální pedagogika ve světle 

spoločenského, institucionálního a individuálního ohrožení“ v Brne. 14.-15.04.2015. 

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

 

Étos – Etika v pedagogice a socialní práci. Liberec Technická Univerzita katedra 

sociálních studií a speciální pedagogiky. 17.04.2015.  

Aktívna účasť: PhDr. Angela Almašiová, PhD., PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.   

 

Medzinárodná vedecká konferencia „Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný 

svet – 1989 a 25 rokov po...“, Poprad, 23.-24.04.2015  

Aktívna účasť: PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. 

 

III. konferencia doktorandov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 

v Ružomberku  „Tvorba a komunikácia vedy a poznania mladých výskumníkov 

v sociálnej, vzdelávacej, zdravotnej a sociálno-ekologickej oblasti“. Ružomberok, 

20.04.2015. 

 

Celoslovenské kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti v odbore sociálna 

práca. 29.04.2015. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 

v Bratislave. Členovia komisií: PhDr. Angela Almašiová, PhD., PhDr. Vladimíra 

Hulínová, PhD.   

 

III. Miedzynarovowa Konferencja Naukowa na temat: Rodzicielstwo w róznych 

etapach rozwoju rodziny. 06.-07.05.2015 Kamien Ślaski. Pozvaná prednáška. 

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

 

Medzinárodná vedecká konferencia VI. - Współeczne strategie i wyzwania 

edukacyjne.  Chełm, 07.-09.05.2015.  

Aktívna účasť: PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. 

 

callto:8.-10.4.2015
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Międzynarodową Konferencję Naukową pn. Dobroczynność, filantropia i praca 

socjalna. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomicz na im. ks. Bronisława 

Markiewicza, v Jarosławiu, dňa 28.-29.05.2015 

Aktívna účasť: doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. 

 

Členka a garantka vedeckej rady Medzinárodná konferencia vedecko-metodická 

„Prawa dziecka: realizacja w roduzinie i społeczeństwie“. 09.-10.06.2015, Stalowa 

Wola. Aktívna účasť: doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. 

 

Medzinárodná konferencia: Komunikacja i zdrowie. Ignatianum Kraków, dňa 13.06. 

2015.  

Aktívna účasť: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA.  

 

XII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych 

služieb s medzinárodnou účasťou: PF KU v Ružomberku. 04.-05.09.2015.  

Aktívna účasť: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA., PhDr. Lenka Štefáková, 

PhD., Ing. Martina Špániková, PhD. 

 

Valné zhromaždenie Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci. Prešov, dňa 

21.09.2015. 

Zúčastnili sa: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., doc. ThDr. Stanislav Košč, PhD., 

PhDr. Angela Almašiová, PhD., Ing. Martina Špániková, PhD., PhDr. Lenka 

Štefáková, PhD.  

 

VII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie: Aktivizácia seniorov 

a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby. 17.-18.09.2015 

v Bratislave.  

Účasť: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA. 

 

XII. Hradecké dny sociální práce. Sociální práce v neisté době. Univerzita Hradec 

Králové, ČR. 02.-03.10. 2015. Medzinárodná vedecká konferencia každoročne konaná 

na UHK.  

Aktívna účasť: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., PhDr. Angela Almašiová, PhD. 

 

RES SOCIALIS 2015. Premeny sociálnej práce. Hľadanie identity sociálnej práce. 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.15.-16.10. 2015. 

Aktívna účasť: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., PhDr. Angela Almašiová, PhD. 

 

II. Międzynarodowa konferencja naukowa: Miłosierni słowem i czynem. 

Ignatianum, Kraków, 13.10.2015.  

Aktívna účasť: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA., PhDr. Lenka Štefáková, 

PhD. 
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Międzynarodową Konferencję Naukową „Problemy osób przewlekle chorych 

i niepełnosprawnych wyzwaniem dla opieki długoterminowej” dňa 15.-16.10.2015 

Rzeszów, Poľsko. 

Aktívna účasť: doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. 

 

Interdisciplinary training course: Modern measurement of energy security in 

Europe. University of Bielsko-Biala, Poľsko, 28.-30.10.2015. Medzinárodný kurz bol 

zameraný na vzdelávanie v ekonomickej, hospodárskej a sociálnej problematike, na 

ktorom sa zúčastnili vyučujúci a študenti z rôznych krajín Európy.  

Aktívna účasť: PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. 

 

Týždeň  vedy  a umenia (XII.  Ročník)  uskutočnený  na  Pedagogickej  fakulte 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. 9.-15.11.2015.  

Aktívna účasť: PhDr. Soňa Šrobárová, PhD., PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD., PhDr. 

Lenka Štefáková, PhD., Ing. Martina Špániková, PhD. 

 

Sympózium „Laudato si' - Výzvy a inšpirácie pre interdisciplinárny dialóg v 

prospech integrálneho rozvoja, PF KU v Ružomberku, 12.11.2015. 

Aktívna účasť: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA., doc. PhDr. ThDr. Stanislav 

Košč, PhD. 

 

Konferencja naukowa nt. Znaczenie oddzialywań psychologicznych i socjalnych w 

procesie resocjalizacji. Prednáška na tému: Optimalizácia časových perspektív 

života – z pohľadu resocializácie. 19.11.2015, Warszawa.  

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

 

European and Global Contexts of Social Transformations, Katolícka univerzita 

v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 18.- 26.11.2015. Medzinárodný vedecký kongres 

bol zameraný na súčasné sociálne otázky v medzinárodnom priestore.   

Aktívna účasť: PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD.; doc. PhDr. Markéta Rusnáková, 

PhD., PhDr. Angela Almašiová, PhD.; doc. PhDr. Alena Novotná, PhD., PhDr. Soňa 

Šrobárová, PhD., doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. 

 

Kongres katolíckej pedagogiky, prvý ročník konaný dňa 24.11.2015                            

na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

Aktívna účasť: PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.  
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3. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

 

3.1 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 všetkých troch stupňoch štúdia: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. 

V rámci Katedry sociálnej práce sa realizujú magisterské študijné programy Sociálna 

práca, Verejná správa a sociálne služby a Sociálna komunikácia a poradenstvo.  

 

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.  

V akademickom roku 2015/2016 nastúpilo v študijnom odbore Sociálna práca v 

bakalárskom stupni v dennej forme 27 a v externej forme 13 študentov. 

 

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, 
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azylové domy, krízové centrá, v zdravotníckych zariadeniach – nemocnice, kúpele, 

sanatóriá, liečebne pre dlhodobo chorých, hospice, ale aj v medzinárodných 

inštitúciách, akými sú UNICEF, UNHCR a pod.).  V akademickom roku 2015/2016 

nastúpilo v študijnom programe Sociálna práca v magisterskom stupni v dennej 

forme 14 a v externej forme 15 študentov. 

 

Študentom sociálnej práce na magisterskom stupni štúdia je ponúkaná možnosť 

zvoliť si špecializáciu Manažment v sociálnej sfére v študijnom odbore Sociálna 

práca. 

 

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

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

Predpokladá sa, že absolventi nájdu svoje uplatnenie ako sociálni pracovníci 

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

zorientovaní v obsahoch základného všeobecného vykonávania sociálnej práce, ktoré 

dokážu transformovať pre praktické účely. Majú primerané poznatky z oblasti 

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

V akademickom roku 2015/2016 nastúpilo v magisterskom stupni v študijnom 

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

24 študentov. 

 

Katedra sociálnej práce zabezpečuje aj realizovanie študijného programu 

Poradenstvo a sociálna komunikácia v študijnom odbore Sociálna práca od 

akademického roku 2014/2015.  Cieľom je rozšíriť možnosti štúdia v odbore sociálna 

práca na PF KU v Ružomberku a naplniť potreby praxe v odbore sociálna práca, 

ktoré smerujú k špecializácii a k špecifickým zručnostiam, vedomostiam 

a schopnostiam sociálnych pracovníkov v jednotlivých oblastiach aplikačnej sociálnej 

práce. V akademickom roku 2015/2016 nastúpilo v magisterskom stupni v študijnom 

programe Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby v dennej forme 10 

študentov. 
 

Doktorandské štúdium prebieha v nasledujúcich doktorandských študijných 

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

a Poradenstvo a sociálna komunikácia. 

Na doktorandskom stupni štúdia je štúdium zamerané nielen na rozšírenie 

poznatkov založených na súčasnom stave poznania, ale najmä na vlastnom 

príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej 

tvorivej činnosti. Študijný program sa orientuje najmä na teoretické poznatky a ich 

praktickú aplikáciu v sociálnej práci so zameraním na problémy, súvisiace so 

životnými a pracovnými podmienkami, ako je chudoba, nezamestnanosť a pod., 

súvisiace s kvalitou života a prevenciou 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 
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riadení činností s dopadom na administratívu, legislatívu s možným dopadom na 

kvalitu života.  

 

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

medzinárodnej úrovni (aktívna účasť na významnom podujatí za vysokú školu, 

umiestnenie v rámci súťaže vysokoškolákov, a pod.). 

 

V celoslovenskom kole Študentskej vedeckej, umeleckej a odbornej činnosti, ktoré sa 

konalo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, dňa 

29.04.2015, sa zúčastnili študenti Bc. Alena Kovaľanová a Bc. Ľubica Győrfyová. Bc. 

Ľubica Győrfyová získala na celoslovenskom kole 1. miesto v kategórii magisterský 

stupeň s prácou Motivácia študentov sociálnej práce ku štúdiu.  

 

3.3 Komentované ocenenia študentov v rámci katedry, inštitútu, ústavu. 

 

Cena rektora bola udelená študentke: Györfyová Lubica (Mgr. štúdium) - za úspešnú 

reprezentáciu KU v študentských vedeckých činnostiach 

 

Cena dekana bola udelená študentom:  

Martvoň Filip (Bc. štúdium) - DK - za vynikajúce plnenie študijných povinností 

počas celého štúdia a pomoc na katedre 

Tučníková Kristína (Mgr. štúdium) - za vynikajúce plnenie študijných povinností 

počas celého štúdia 

 

3.4 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 roku 2015 sa 

v bakalárskom stupni nezúčastnil súťaže žiadny študent. Komisia zložená 

z vyučujúcich Katedry sociálnej práce a doktorandov Ústavu sociálnych vied 

rozhodla o nasledovnom poradí v magisterskom stupni: 3. miesto obsadila študentka 

Bc. Kristína Tučníková (školiteľ PhDr. Vladimíra Hulínová), 2. miesto obsadila 

študentka Bc. Alena Kovaľanová (školiteľ PhDr. Daniel Markovič, PhD.) a 1. miesto 

obsadila študentka Bc. Ľubica Győrfyová (školiteľka PhDr. Angela Almašiová, PhD.). 
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4. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

 

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

programov: 

 

Názov vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania: 

Didaktika sociálnej práce (10 hodín) – predmet v rámci Doplňujúceho 

pedagogického štúdia na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku – v odbore 

sociálna práca   

Zodpovedná za PF KU v Ružomberku: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 

Cieľ a zameranie predmetu: 

Učitelia odborných predmetov z oblasti sociálnej práce by mali zvládnuť obsahovú aj 

metodickú stránku výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách. Z toho 

vyplýva potreba osvojenia si všetkých pedagogických kompetencií učiteľa. Predmet 

je zameraný na osvojenie si pedagogických dokumentov, vyučovacích metód i 

didaktických zásad a organizačných foriem využívaných pri výučbe týchto 

odborných predmetov. Predostiera konkrétne didaktické situácie vo vyučovaní 

predmetov z oblasti sociálnej práce na stredných školách, problematiku výučby 

jednotlivých okruhov týkajúcich sa sociálnej práce. 

 

Názov vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania: 

Kurz opatrovania (220 hodín), (číslo akreditácie 3072/2014-M_OSS) 

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

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. 

Realizácia vzdelávacieho programu v roku 2015: kurz ukončilo 42 absolventov. Prax bola 

realizovaná v zariadení sociálnych služieb ViaVitae, n.o. pod odborným vedením 

pracovníkov Katedry sociálnej práce. 

 

Názov vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania: 

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

3348/2013/94/1) 
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Garant programu: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA. 

Cieľ a zameranie ďalšieho vzdelávania: 

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability profesionálov pomáhajúcich profesií v oblasti 

práce so seniormi so špecifickým ochorením senia – demencie. Vytvorením priestoru 

na získanie nových metód práce, na výmenu skúseností a názorov, na riešenie 

profesijných výziev a hľadanie riešení vytvoriť priestor na rozšírenie obzoru a 

nových kontaktov medzi jednotlivými zariadeniami sociálnych služieb a sociálnymi 

pracovníkmi. Obsah vzdelávania – rozšírenie a osvojenie metód s cieľovou skupinou 

ľudí s ochorením demencia. 

 

Názov vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania: 

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

3348/2013/94/4) 

Garant programu: PaedDr. Miroslav Pilát, PhD. 

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

Cieľ a zameranie ďalšieho vzdelávania: 

Rozvinúť a zdokonaliť odbornú kvalifikáciu účastníka kurzu v osvojení činností 

a aktivít súvisiacich s procesom plánovania sociálnych služieb. Pochopiť základné 

ciele procesu, orientovať sa vo fázach procesu plánovania sociálnych služieb a ich 

postupnosti. Rovnako rozvíjať schopnosti vysvetliť problematiku plánovania ďalším 

osobám, ktoré sa o túto oblasť zaujímajú a dokážu sa aktívne zapojiť do realizácie 

procesu, ako aj v teoretickej rovine zvládnuť prípravnú fázu kľúčových aktivít 

projektu na plánovanie sociálnych služieb a koordináciu týchto činností. 

 

Názov vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania: 

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

3348/2013/94/3) 

Garant programu: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. 

Cieľ a zameranie ďalšieho vzdelávania: 

Rozvinúť a zdokonaliť odbornú kvalifikáciu účastníka kurzu v osvojení činností 

a aktivít súvisiacich s procesom plánovania sociálnych služieb od pochopenia 

systému sociálnych služieb vo vzťahu k ich plánovaniu na Slovensku až po fázy 

procesu komunitného plánovania. Pochopiť základné ciele procesu, orientovať sa vo 

fázach procesu plánovania sociálnych služieb a ich postupnosti. Vďaka modelovým 

situáciám a praktickým tréningom zameraným na rozvoj zručností a schopností 

dokázať sa aktívne zapojiť do realizácie procesu a zvládať náročné pracovné situácie. 

 

Názov vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania: 

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

akreditácie: 3348/2013/94/2) 

Garant programu: PaedDr. Miroslav Pilát, PhD. 

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

Cieľ a zameranie ďalšieho vzdelávania: 
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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 

 

5.1 Zameranie výskumu a vývoja 
 

Na Katedre sociálnej práce sa výskumné aktivity zaoberali: 

 profesijnými kompetenciami sociálnych pracovníkov pracujúcich 

v zariadeniach sociálnych služieb, 

 tvorbou a implementáciou systému manažérstva kvality vysokých škôl, 

 determinantami kvality života adolescentov, ako tieto determinanty 

ovplyvňujú ich agresívne a násilné správanie na základných školách, 

 profesijnými kompetenciami sociálnych pracovníkov v krízových 

intervenciách. 

 

V roku 2016 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh:  

 profesijné kompetencie sociálnych pracovníkov pracujúcich v zariadeniach 

sociálnych služieb, 

 tvorba a implementácia systému manažérstva kvality vysokých škôl, 

 tvorba štandardizovaného metodologického nástroja na meranie 

sociálneho kapitálu. 

 

 

 

5.2 Podané projekty 
 

Domáce  

Výskumné 
 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projekt

u 

Názov 

projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie 

výsledky projektu za rok 2015 

Pridelené 

finančné 

prostried

ky na rok 

2015 v 

EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

VEGA 
1/0879/

16 

Tvorba 

a štandardizáci

a dotazníka na 

meranie 

sociálneho 

kapitálu 

v sociokultúrno

m prostredí 

slovenskej 

spoločnosti 

PhDr. 

Angela 

Almašiová, 

PhD. 

Projekt bol zameraný na tvorbu 

štandardizovaného 

metodologického nástroja na 

meranie sociálneho kapitálu,  na 

identifikovanie kľúčových oblastí 

relevantných z hľadiska slovenskej 

spoločnosti a ich sýtenie 

jednotlivými položkami.  

 
2016 - 

2019 
 

KEGA 
013KU-

4/2016 

Implementácia 

minimálnych 

štandardov 

odborných 

praxí do 

doc. PhDr. 

Markéta 

Rusnáková, 

PhD. 

V prvej fáze dosahovania cieľa je 

návrh a modifikácia existujúceho 

dotazníka podľa Cheryl Regehr, 

Marion Bogo, Kirsten Donovan, 

April Lim,Glenn Regehr na meranie 

 
2016 - 

2018 
 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl02$Label1','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl02$Label1','')
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Grantová 

agentúra 

Číslo 

projekt

u 

Názov 

projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie 

výsledky projektu za rok 2015 

Pridelené 

finančné 

prostried

ky na rok 

2015 v 

EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

vzdelávania v 

sociálnej práci 

Študentských kompetencií v makro 

praxi sociálnej práce (Journal of 

Social Service Research Volume 38, 

Issue 1, 2012) a minimálnych 

štandardov odborných praxí v 

študijnom odbore Sociálna práca 

schválených Asociáciou 

vzdelávateľov v sociálnej práci v 

roku 2014. Na základe tohto 

dotazníka zistíme očakávania zo 

strany potencionálnych 

zamestnávateľov v kontexte 

kompetencií absolventov 

študijného odboru Sociálna práca. 

ASFEU 
2611023

0074 

Budovanie 

dobrej praxe v 

oblasti systému 

vnútorného 

zabezpečenia 

kvality na 

Pedagogickej 

fakulte 

Katolíckej 

univerzity v 

Ružomberku 

Vedúci 

riešiteľ: 

RNDr. 

Štefan 

Tkáčik, PhD. 

 

Expert z 

interného 

prostredia: 

PhDr. 

Ľudmila 

Krajčíriková, 

PhD. 

Na základe získaných poznatkov z 

implementácie rôznych prístupov 

manažérstva kvality vytvoriť 

základňu „dobrej praxe“ pre oblasť 

manažérstva kvality vysokých škôl. 

Špecifické ciele: 

Rozšíriť poznatky a skúsenosti s 

modelmi zabezpečovania kvality 

Inovovať súčasné riadiace procesy 

prostredníctvom implementácie 

ďalších štandardizačných koncepcií 

podporujúcich kultúru kvality 

Identifikovať, prezentovať a 

sprostredkovať poznatky a 

skúsenosti z procesov hodnotenia, 

udržiavania a podpory systému 

vnútorného zabezpečovania kvality 

na Pedagogickej fakulte KU 

  

2015  – 

2016 

 

 

 

  

 

GAPF 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie 

výsledky projektu za 

rok 2015 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

GAPF 6/11/2015 

Studia Scientifica 

Facultatis 

Paedagogicae 

Universitas Catholica 

Ružomberok 

doc. PhDr. Ing. 

Emília Janigová, 

PhD. 

Projekt zameraný na 

tlač publikácie 
2015-2016  

GAPF 6/12/2015 

Rehoľné 

spoločenstvá 

Katolíckej cirkvi a 

evanjelická diakonia 

v službách sociálnej 

práce v regióne 

Liptov 

doc. PhDr. Ing. 

Emília Janigová, 

PhD. 

Projekt zameraný na 

tlač publikácie 
2015-2016  

GAPF 6/4/2015 

Rola otca a matky v 

súčasnej slovenskej 

rodine 

JUDr. Juraj Čech, 

PhD. 

Projekt zameraný na 

tlač publikácie 
2015-2016  
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Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie 

výsledky projektu za 

rok 2015 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

GAPF 6/30/2015 

Prehľad metód a 

techník v sociálnej 

práci 

PhDr. Lenka 

Štefáková,  PhD. 

Projekt zameraný na 

prípravu kolektívnej 

monografie. 

2015-2016 500 

GAPF 6/31/2015 
Detská hospicová 

starostlivosť 

PhDr. Lenka 

Štefáková,  PhD. 

Projekt zameraný na 

prípravu monografie. 
2015-2016 500 

GAPF 6/10/2015 

Prehľad metód a 

techník v sociálnej 

práci 

PhDr. Vladimíra 

Hulínová, PhD. 

Projekt zameraný na 

prípravu kolektívnej 

monografie. 

2015-2016 500 

GAPF 6/29/2015 

Krízová intervencia v 

multidisciplinárnom 

ponímaní v riešení 

akútnych sociálnych 

problémov 

PhDr. Soňa 

Šrobárová, PhD. 

Projekt zameraný na 

prípravu kolektívnej 

monografie. 

2015-2016 600 

GAPF 5/15/2015 Arteterapia a trauma 
PhDr. Soňa 

Šrobárová, PhD. 

Projekt zameraný na 

vzdelávaciu aktivitu. 
2015-2016 400 

GAPF 1/22/2015 

Výskumná realita, 

projekcia a výchovné 

pôsobenie v kontexte 

roly otca a matky 

v súčasnej rodine na 

Slovensku 

Hlavný riešiteľ: 

prof. PhDr. Anna 

Žilová, PhD. – 

Spoluriešiteľ: doc. 

PhDr. Alena 

Novotná, PhD., 

JUDr. Juraj Čech, 

PhD. 

Vedecko – výskumný 

projekt podaný v roku 

2015 

2015-2016  

GAPF 4/16/2015 

Veda a poznanie – 

tvorba a 

komunikovanie, 

vedecká konferencia 

doktorandov PF KU 

Hlavný riešiteľ: 

prof. PhDr. Anna 

Žilová, PhD. – 

Spoluriešiteľ: doc. 

PhDr. Alena 

Novotná, PhD. 

Projekt zameraný na 

podporu konferencie 
2015-2016  

GAPF 4/9/2015 

Výzvy sociálneho 

poradenstva 

a sociálnej 

komunikácie 

doc. PhDr. Alena 

Novotná, PhD. 

Podpora vedeckých 

aktivít a podujatí 

 

2015-2016  

GAPF 6/22/2015 

Vybrané teórie 

sociálnej práce 

(publikácia) 

doc. PhDr. Alena 

Novotná, PhD. 

Projekt zameraný na 

tlač publikácie 
2015-2016  

GAPF 6/34/2015 

Teória (poznanie) 

sociálnej práce 

(publikácia) 

Hlavný riešiteľ: 

prof. PhDr. Anna 

Žilová, PhD. – 

Spoluriešiteľ: doc. 

PhDr. Alena 

Novotná, PhD. 

Projekt zameraný na 

tlač publikácie 
2015-2016  

GAPF 4/7/2015 

Deň otvorených 

dverí pre záujemcov 

o doktorandské 

štúdium  na PF KU 

Hlavný riešiteľ: 

Mgr. Daniel 

Markovič, PhD. – 

Spoluriešiteľ: doc. 

PhDr. Alena 

Novotná, PhD. 

Projekt zameraný na 

podporu podujatia 
2015-2016  

GAPF 6/7/2015 
Trudne pytania –

trudne odpowiedzi 

Hlavný riešiteľ: 

prof. dr. hab. 

Andrzej 

Gretkowski, PhD. 

– Spoluriešiteľ: 

doc. PhDr. Alena 

Projekt zameraný na 

tlač publikácie 
2015-2016  
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Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie 

výsledky projektu za 

rok 2015 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

Novotná, PhD. 

GAPF 3/9/2015 

Výskum 

príslušníkov 

marginalizovaných 

skupín z aspektu 

sociálnej práce 

Hlavný riešiteľ: 

Mgr. Daniel 

Markovič, PhD. – 

Spoluriešiteľ: doc. 

PhDr. Alena 

Novotná, PhD. 

Vedecko-výskumná 

činnosť doktorandov 
2015-2016  

GAPF 3/1/2015 

Koncept teórie 

vzťahovej väzby 

v sociálnej práci 

s rodinou 

Hlavný riešiteľ: 

Mgr. Bibiána 

Barabasová – 

Spoluriešiteľ: doc. 

PhDr. Markéta 

Rusnáková, PhD. 

Vedecko-výskumná 

činnosť doktorandov 
2015-2016  

GAPF 3/10/2015 

Poskytovanie 

a dostupnosť 

sociálneho 

poradenstva 

rodinám na 

Slovensku 

Hlavný riešiteľ: 

Mgr. Veronika 

Révayová – 

Spoluriešiteľ: doc. 

PhDr. Alena 

Novotná, PhD. 

Vedecko-výskumná 

činnosť doktorandov 
2015-2016  

GAPF 3/7/2015 

Signifikantné faktory 

sociálnej opory 

vysokoškolských 

študentov na 

Katolíckej univerzite 

v Ružomberku 

Hlavný riešiteľ: 

Mgr. Mária 

Kuliačková – 

Spoluriešiteľ: doc. 

PhDr. Stanislav 

Košč, PhD. 

Vedecko-výskumná 

činnosť doktorandov 
2015-2016  

GAPF 3/8/2015 

Implementácia 

štandardov kvality v 

rozvoji sociálnych 

služieb 

Hlavný riešiteľ: 

Mgr. Anna 

Kuráňová – 

Spoluriešiteľ: doc. 

PhDr. Markéta 

Rusnáková, PhD. 

Vedecko-výskumná 

činnosť doktorandov 
2015-2016  

GAPF 6/8/2015 Sociálne poradenstvo 

Hlavný riešiteľ: 

Mgr. Barbora 

Holíková – 

Spoluriešiteľ: doc. 

PhDr. Alena 

Novotná, PhD. 

Projekt zameraný na 

tlač publikácie 
2015-2016  

 

 

5.3 Riešené projekty 

 

Zahraničné 

 výskumné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie 

výsledky projektu za rok 2015 

Pridelené 

finančné 

prostried

ky na rok 

2015 v 

EUR 

Doba 

trvania 

projekt

u 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 
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Fundacia 

Rozwoju 

Zasobov 

Ludzkich 

č. 

1/IX/P/201

1 

„Kategoryzacja 

wychowania 

przez drame na 

wydziałach 

pedagogicznyc

h na Słowacji i 

w Polsce” 

„Kategorizácia 

vyučovania 

dramatickej 

výchovy na 

pedagogických 

fakultách na 

Slovensku a v 

Poľsku“. 

Hlavný 

riešiteľ: doc. 

PaedDr. 

Beáta 

Akimjaková, 

PhD. 

 

Spoluriešiteľ: 

PhDr. 

Ľudmila 

Krajčíriková, 

PhD. 

Pedagogické fakulty na 

Slovensku a v Poľsku zahŕňajú v 

študijných programoch v 

odboroch predškolská a 

elementárna pedagogika a 

špeciálna pedagogika kurzy 

dramatickej výchovy. Okrem 

toho viaceré predmety v týchto 

študijných programoch zahŕňajú 

prvky dramatickej výchovy. 

Projekt sa zameriava na analýzu 

študijných programov v 

odboroch predškolská a 

elementárna pedagogika a 

špeciálna pedagogika na 

Slovensku a v Poľsku z hľadiska 

uplatňovania dramatickej 

výchovy. Cieľom projektu je 

analyzovať študijné programy v 

odboroch predškolská a 

elementárna pedagogika a 

špeciálna pedagogika na 

Slovensku a v Poľsku z hľadiska 

uplatňovania dramatickej 

výchovy. 

Ďalším cieľom je na základe 

výsledkov výskumu navrhnúť 

možnosti inovácie a širšieho 

uplatnenia prvkov dramatickej 

výchovy v  študijných 

programoch v odboroch 

predškolská a elementárna 

pedagogika a špeciálna 

pedagogika na Slovensku a v 

Poľsku. 

 

2011-

2015 

 

 

 

 edukačné a mobilitné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie 

výsledky projektu za 

rok 2015 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2015 

v EUR 

Doba 

trvania 

projekt

u 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

ASFEU 

26120130 

048 

 

Vzdelávanie 

seniorov 

na 

Katolíckej 

univerzite 

v Ružomberku 

a jej 

pracoviskách 

 

doc. 

PaedDr. Tomáš 

Jablonský, PhD. 

Spoluriešitelia: 

prof. PhDr. Žilová, 

PhD. doc. PhDr. 

Kamanová, PhD. 

MHA., 

doc .Ing. Janigová, 

PhD., Ing. 

Gejdošová, 

PhD., Mgr. Markovič, 

PhD. 

Edukácia seniorov 

zameraná na prípravu na 

starobu – príprava 

a realizácia 

prednáškových kurzov 

pre seniorov 

 

 

2013 - 

2015 
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Domáce 

 výskumné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie 

výsledky projektu za rok 2015 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2015 

v EUR 

Doba 

trvania 

projekt

u 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

VEGA 1/0440/16 

Klinická 

sociálna práca: 

Inovatívna 

pragmatizácia 

sociálnej práce 

vo vzťahu ku 

špecifikám 

osobnosti a 

sociálnym 

potrebám 

súčasného 

človeka. 

Hlavný 

riešiteľ: doc. 

PhDr. Michal 

Oláh, mim. 

prof. 

Spoluriešiteli

a: doc. PhDr. 

Markéta 

Rusnáková, 

PhD.  

 

  
2016-

2018 
 

  

GAPF 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie 

výsledky projektu za rok 2015 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

GAPF 4/03/2014 

Konferencia doktorandov 

a mladých vedeckých 

pracovníkov s 

medzinárodnou účasťou  

– Ústav sociálnych vied a 

Katedra sociálnej práce 

PF KU 

doc. PhDr. 

Ing. Emília 

Janigová, 

PhD. 

 

Cieľom projektu je zapojiť 

mladých vedeckých pracovníkov 

– doktorandov odboru Sociálna 

práca z rôznych vedeckých 

pracovísk do prezentovania 

výsledkov ich bádania 

09/2014 – 

08/2015 
 

GAPF 1/17/2014 

Postoje a predsudky 

študentiek a študentov 

sociálnej práce voči 

menšinám v SR 

prof. PhDr. 

Ľubomír 

Pekarčík, 

PhD. 

Výstupom projektu bol článok 

uverejnený v časopise European 

Scientific Journal Vol. 11, No. 32 

(2015), p. 1-11. 

09/2014 – 

08/2015 
800 

GAPF 1/09/2014 

Analýza determinantov  

kvality života u 

adolescentov v krajinách 

V4 (výskum). 

PhDr. 

Ľudmila 

Krajčíriková, 

PhD. 

Projekt je zameraný na zistenie 

determinantov kvality života 

adolescentov, ako tieto 

determinanty ovplyvňujú ich 

agresívne a násilné správanie na 

základných školách na 

Slovensku, Poľsku, Maďarsku a 

v Českej republike. Realizovaný 

výskum sa uskutočnil na 

základných školách na 

Východnom Slovensku. 

Predmetom výskumu bola 

analýza životného štýlu 

adolescentov s prihliadnutím na 

rizikové determinanty 

psychosociálnej prosperity tejto 

skupiny mládeže a ako tieto 

determinanty kvality života 

ovplyvňujú ich sociálne 

09/2014 – 

08/2015 
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správanie sa v škole, v rodine, k 

rovesníkom.  

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 

 

09/2014 – 

08/2015 
200 

GAPF 1/28/2014 
Staroba očami mladých 

ľudí 

Hlavný 

riešiteľ: prof. 

PhDr. Anna 

Žilová, PhD. 

– 

Spoluriešiteľ: 

doc. PhDr. 

Alena 

Novotná, 

PhD.  

Cieľom výskumu bolo zistiť, čo 

pokladajú mladí ľudia ako 

podporujúce alebo limitujúce 

v oblasti staroby, s poukázaním 

na rozdiely v Poľskej 

a Slovenskej republike. 

Výsledky výskumu boli 

prezentované na pracovnom 

stretnutí v Krakove. 

09/2014 – 

08/2015 
200 

GAPF 3/02/2014 
Výskum minorít v 

sociálnej práci 

Hlavný 

riešiteľ: Mgr. 

Daniel 

Markovič, 

PhD. – 

Spoluriešiteľ: 

doc. PhDr. 

Alena 

Novotná, 

PhD. 

Prínos pre riešiteľov projektu: 

Výsledky výskumu sú a ďalej 

budú súčasťou publikačných 

výstupov a prednesených 

príspevkov na vedeckých 

podujatiach.  

Vedúci riešiteľ projektu 

aktualizoval predmety o nové 

poznatky. 

Prínos pre sociálnu prácu: nové 

poznatky získané vedeckým 

výskumom sú a budú využiteľné 

v oblastiach: cieľové skupiny 

sociálnej práce, metódy sociálnej 

práce s jednotlivcom, skupinou a 

komunitou, minority v sociálnej 

práci, teória sociálnej práce, 

politika zamestnanosti atď. 

09/2014 – 

08/2015 
 

 

 ostatné 

Granto

vá 

agentúr

a 

Číslo 

projekt

u 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie 

výsledky projektu za rok 2015 

Pridelené 

finančné 

prostried

ky na rok 

2015 v 

EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

ESF 
2611023

0074 

Budovanie 

dobrej 

praxe 

v oblasti 

systému 

vnútorného 

zabezpečov

ania kvality 

na PF KU v 

Ružomberk

u 

doc. Ing.  Miroslav 

Hrnčiar, PhD.,  

expert z interného 

prostredia: doc. 

PhDr. Ing. Emília 

Janigová, PhD., Ing. 

Zuzana Gejdošová, 

PhD., prof. 

Ľubomír Pekarčík, 

PhD. 

Zhodnotenie prínosov a náročnosti 

implementácie zavedenia systémov 

podporujúcich kultúru kvality. 

Vytvorenie a komunikovanie 

dobrej  praxe z implementácie 

systémov podporujúcich kultúru 

kvality. Príprava a zverejnenie 

ponuky publikácií a vzdelávacích 

aktivít pre prostredie mimo PF.  

151000 2013-2015  
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6. Kvalifikačný rast pracovníkov Katedry sociálnej práce 

 

 

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 2016. 

 

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

študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2016. 

 

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

študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2016. 

 

PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného konania 

v študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2017. 

 

PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. - predpokladané ukončenie habilitačného 

konania v študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2016. 

 

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

študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2017. 

 

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

študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2017. 

 

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

študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2017. 

 

 

d) INAUGURAČNÉ KONANIE  

 

Príprava na inauguračné konanie: 

 

doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. - predpokladané ukončenie inauguračného 

konania v študijnom odbore 3.1.14 sociálna práca bude v roku 2017. 

 

doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. - predpokladané ukončenie inauguračného 

konania v študijnom odbore katolícka teológia na teologickej fakulte, Katolíckej 

Univerzity v Košiciach,  v roku 2016. 

 



 

 22 

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 2017. 
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7. Zamestnanci na Katedre sociálnej práce 

 

Učiteľská (pedagogická) mobilita do zahraničia 

 

Učiteľská (pedagogická) mobilita do zahraničia – odchádzajúci vyučujúci 2015 
 

Pracovisko 

PF KU 

 

Meno a priezvisko Povaha 

mobility 

Trvanie 

mobility 

Destinácia mobility 

Katedra 

sociálnej 

práce 

PhDr. Soňa 

Šrobárová, PhD. Erasmus+ 

15. - 18. 04. 

2015 Liberec, Česká republika 

Katedra 

sociálnej 

práce 

PhDr. Angela 

Almašiová, PhD. Erasmus+ 

15. - 18. 04. 

2015 Liberec, Česká republika 

Katedra 

sociálnej 

práce 

Ing. Zuzana 

Gejdošová, PhD. Erasmus+ 

15. - 18. 04. 

2015 Liberec, Česká republika 

Katedra 

sociálnej 

práce 

doc., PhDr. Emília 

Janigová, PhD. Erasmus+ 

05. - 08. 05. 

2015 Warszawa, Poľsko 

Katedra 

sociálnej 

práce 

doc., PhDr. Irena 

Kamanová, PhD. 

MHA. Erasmus+ 

11. - 14. 05. 

2015 

Hradec Králové. Česká republika, 

Česká republika 

 

Katedra 

sociálnej 

práce 

prof.PhDr., ThDr., 

PaedDr.,  Ľubomír 

Pekarčík, PhD. Erasmus+ 

20. - 23. 05. 

2015 

Akademia im. J. 

DlugoszaCzestohowa, Poľsko 

Katedra 

sociálnej 

práce 

doc. PhDr. 

Novotná Alena, 

PhD. AGMA 

27. 04. - 05. 

06. 2015 

Państwowa Wyzsza Szkola 

techniczno-ekonomiczna, Jaroslaw, 

Poľsko 

Katedra 

sociálnej 

práce 

doc. PhDr. 

Markéta 

Rusnáková, PhD. AGMA 

11. - 13. 09. 

2015 Olomouc, Česká republika 

Katedra 

sociálnej 

práce 

PhDr. Soňa 

Šrobárová, PhD. AGMA 

11. - 13. 09. 

2015 Olomouc, Česká republika 

Katedra 

sociálnej 

práce doc. PhDr. Alena 

Novotná, PhD. AGMA 

14. - 16. 10. 

2015 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 

Pielegniarstwa Przewlekle Chorych i 

Niepelnosprawnych, Rzeszow, 

Poľsko 

Katedra 

sociálnej 

práce 

PhDr. Hulínová 

Vladimíra, PhD. Erasmus+ 

27.10.2015 – 

30.10.2015 

AkademiaTech-Humanist. 

BielskaBiala, Poľsko 

Katedra 

sociálnej 

práce 

Ing. Zuzana 

Gejdošová, PhD. AGMA 6.11.2015 

Univerzita Jana Amose Komenského, 

Česká republika 

Katedra 

sociálnej 

doc. PhDr. Ing. 

Emília Janigová, AGMA 

05. - 06. 11. 

2015 

Univerzita Jana Amose Komenského, 

Česká republika 
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práce PhD. 

Katedra 

sociálnej 

práce 

PhDr. Almášiová 

Angela, PhD. Erasmus+ 

3.11.2015 – 

5. 11.2015 

Akademia im. J. Dlugosza, 

Czestochowa, Poľsko 

Katedra 

sociálnej 

práce 

PhDr. Gejdošová 

Zuzana, PhD. Erasmus+ 

3.11.2015 – 

5.11.2015 

Akademia im. J. Dlugosza, 

Czestochowa, Poľsko 

Katedra 

sociálnej 

práce 

PhDr. Šrobárová 

Soňa, PhD. Erasmus+ 

3.11.2015 – 

05.11.2015 

Akademia im. J. Dlugosza, 

Czestochowa, Poľsko 

Katedra 

sociálnej 

práce 

Doc. PhDr. 

Janigová Emília, 

PhD. Erasmus+ 

18.11.2015 – 

20.11.2015 

Swietokrzyska  zskola wyzsza, 

Kielce, Poľsko 

Katedra 

sociálnej 

práce 

Prof. Pekarčík 

Ľubomír Erasmus+ 

18.11.2015 – 

20.11.2015 

Swietokrzyska zskola wyzsza, Kielce, 

Poľsko 

Katedra 

sociálnej 

práce 

Ing. Špániková 

Martina, PhD. Erasmus+ 

22.11.2015 – 

25.11.2015 Technická univerzita v Liberci, Česko 

Katedra 

sociálnej 

práce 

PhDr. Štefáková 

Lenka, PhD. Erasmus+ 

22.11.2015 – 

25.11.2015 Technická univerzita v Liberci, Česko 

 

 

Učiteľská (pedagogická) mobilita zo zahraničia – prichádzajúci vyučujúci 2015 
 

Prijímajúce 

pracovisko 

PF KU 

 

Meno a priezvisko Povaha 

mobility 

Trvanie 

mobility 

Vysielajúca inštitúcia 

Katedra 

sociálnej práce Sluková Květuše Erasmus+ 

16.-

20.02.2015 

Technická univerzita 

v Liberci, Česko 

Katedra 

sociálnej práce Kalábová Helena Erasmus+ 

16.-

20.02.2015 

Technická univerzita 

v Liberci, Česko 

Katedra 

sociálnej práce Karpuszenko Elena Erasmus+ 

16.-

20.03.2015 

Swietokrzyska Szkola 

Wysza w Kielcach, Poľsko 

Katedra 

sociálnej práce 

Witkowska-Paleń 

Anna Erasmus 

20.-

24.04.2015 

Katolicki Uniwersytet 

Lubeslki JP. II, Poľsko 

Katedra 

sociálnej práce WieckiewiczBogdan Erasmus+ 

20. -

24.04.2015 

Katolicki Uniwersytet 

Lubeslki JP. II, Poľsko 

Katedra 

sociálnej práce TadeuszDetyna Erasmus 

19.–

23.10.2015 Opole University, Poľsko 

Katedra 

sociálnej práce Šobáň Tomáš Erasmus+ 

1.12–

2.12.2015 University of Ostrava, Česko 
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Študentská mobilita do zahraničia – odchádzajúci študenti 2015 

Pracovisko 

PF KU 

 

Meno a 

priezvisko 

Povaha 

mobility 

Trvanie 

mobility 

Destinácia mobility 

Katedra 

sociálnej práce 

Bombeková 

Tatiana Erasmus+ 

1.7.2015 - 

31.8.2015 

Centrum pro rodinu a sociálnípéči, 

Česko 

Katedra 

sociálnej práce 

Kekeľová 

Petra Erasmus+ 

1.7.2015 - 

31.8.2015 Probační a mediační služba, Česko 

Katedra 

sociálnej práce 

Stopková 

Alena Erasmus+ 

1.9.2015– 

31.10.2015 DROM, romské středisko, Česko 

Katedra 

sociálnej práce 

Urbanová 

Lenka Erasmus+ 

1.9.2015– 

31.10.2015 

Salesiánské středisko mládeže — 

dům dětí a mládeže , Česko 

Katedra 

sociálnej práce 

Ďuráčiová 

Petra Erasmus+ 

22.9.2014 - 

6.2.2015 

Univerzita Hradec Králové, Česká 

republika 

Katedra 

sociálnej práce 
Bambúch Filip 

Erasmus+ 

25.9.2015 - 

10.2.2016 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 

Pawla II, Poľsko 

Katedra 

sociálnej práce 
Hrušková 

Adriána 
Erasmus+ 

1.10.2014 - 

12.2.2015 

Pražská vysoká škola 

psychosociálních studií, Česká 

republika 

Katedra 

sociálnej práce 
Tholtová 

Simona 
Erasmus+ 

1.10.2014 - 

12.2.2015 

Pražská vysoká škola 

psychosociálních studií, Česká 

republika 

Katedra 

sociálnej práce Sabaka Ivan 

Erasmus+ 

1.10.2015 - 

12.2.2016 

Pražská vysoká škola 

psychosociálních studií, Česká 

republika 

Katedra 

sociálnej práce 
Strápková 

Marta 
Erasmus+ 

1.10.2015 - 

12.2.2016 

Pražská vysoká škola 

psychosociálníchstudií, Česká 

republika 

 

 

Študentská mobilita zo zahraničia – prichádzajúci študenti 2015 
 

Prijímajúce 

pracovisko 

PF KU 

 

Meno a 

priezvisko 

Povaha 

mobility 

Trvanie 

mobility 

Vysielajúca inštitúcia 

Katedra 

sociálnej 

práce 

Skrzypa 

Aleksandra Erasmus + 

08.09.2014 - 08. 

02. 2015 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 

Pawla II., Poľsko 

Katedra 

sociálnej 

práce 

Fabio 

Codispoti Erasmus + 

02. 02. - 21. 06. 

2015 

Universitá per Stranieri "Dante 

Alighieri" di Reggio Calabria, Italy, 

Taliansko 

Katedra 

sociálnej 

práce 

Caterina 

Pennestri Erasmus + 

02. 02. - 21. 06. 

2015 

Universitá per Stranieri "Dante 

Alighieri" di Reggio Calabria, Italy, 

Taliansko 

Katedra 

sociálnej 

práce 

Katarzyna 

Krezolek Erasmus + 

15. 02. - 29. 05. 

2015 

Świetokrzyska Szkola Wyzsza w 

Kielcach, Poľsko 

Katedra 

sociálnej 

Alina 

Natkowska Erasmus + 

15. 02. - 29. 05. 

2015 

Świetokrzyska Szkola Wyzsza w 

Kielcach, Poľsko 
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práce 

Katedra 

sociálnej 

práce Justyna Sikora Erasmus + 

15. 02. - 29. 05. 

2015 

Świetokrzyska Szkola Wyzsza w 

Kielcach, Poľsko 

Katedra 

sociálnej 

práce 

Monika 

Zasada Erasmus + 

15. 02. - 29. 05. 

2015 

Świetokrzyska Szkola Wyzsza w 

Kielcach, Poľsko 

Katedra 

sociálnej 

práce Anna Korczak Erasmus + 

15. 02. - 29. 05. 

2015 

Świetokrzyska Szkola Wyzsza w 

Kielcach, Poľsko 

Katedra 

sociálnej 

práce 

Monfort 

Yoann Erasmus + 

02. 02. - 21. 06. 

2015 

Universite Catholique d ´Erudes 

Supesiens, La Roche Sur Yon, 

Francúzsko 

Katedra 

sociálnej 

práce 

Mombel 

Mathide Erasmus + 

02. 02. - 21. 06. 

2015 

Catholic university of La Rochesur 

Yon, Francúzsko 
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8. Podporné činnosti katedry 

 

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 

Členka redakčnej  rady  odborného  časopisu „Revue sociálnych služieb“. 

Členka redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Sociální práce/ Sociálna 

práca; 

Členka redakčnej rady impaktovaného časopisu Sociálno - zdravotnícke spektrum 

(Impact faktor 1,4956); 

Členka  Správnej  rady  Asociácie  vzdelávateľov  v sociálnej  práci  na  Slovensku. 

Členka komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác a dizertačnej skúšky 

v odbore Sociálna práca. 29. 7. 2015. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 

Trnavská univerzita v Trnave. 

Členka komisie pre vykonanie dizertačnej skúšky v študijnom programe Sociálna 

práca 9. 3. 2015. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v 

Trnave. 

Členka skúšobnej komisie dizertačnej skúšky doktorandky Mgr. Eleny Vaňovej. 28. 8. 

2015. Téma práce k dizertačnej skúške: Systematická starostlivosť o náhradné rodiny 

pred a po prijatí dieťaťa. Trnava: Trnavská univerzita. 

Členka skúšobnej komisie dizertačnej skúšky doktoranda Mgr. Vladimíra Lichnera. 

24. 8. 2015. Téma práce k dizertačnej skúške: Sociálny kapitál adolescentov z pohľadu 

rizikového správania na internete. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach. 

 

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA. 

Zakladateľka neziskovej organizácie ViaVitae v Ružomberku. 

Zakladateľka občianskeho združenia SEMITA v Ružomberku. 

Členka predstavenstva Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov 

sociálnej práce, V Bratislave dňa 22.9.2015. 

Odborný garant XII. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach 

sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou „Sestra v procese legislatívnych zmien 

v sociálnych službách“. Ružomberok, 4.-5. 09. 2015. 

Zodpovedný zástupca za vykonávanie vzdelávacieho programu "kurz opatrovania - 

kombinovaná forma" v rozsahu 220 hodín. 

Odborný garant Komunitného plánovania sociálnych služieb mesta Ružomberok za 

rok 2015-2017. 

Manažér pracovnej skupiny Dospelí, seniori a občania so zdravotným 

znevýhodnením Komunitného plánu mesta Ružomberok na rok 2015-2017. 

Manažér ďalšieho vzdelávania - 1212004. Modul: Osobitosti vzdelávania dospelých. 

Vzdelávanie v  organizácii. V Bratislave 16.4.2015. 

Lektor ďalšieho vzdelávania - 2320002. Modul: Andragogické kompetencie. 

Didaktické kompetencie. Sociálne, osobnostné a reflexívne kompetencie. V Bratislave 

16.4.2015. 
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Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti celoživotného vzdelávania - 

2424000. Modul: Poradenstvo pre dospelých. Koučing v poradenskom centre pre 

dospelých. Podporné nástroje v poradenskom centre pre dospelých. V Bratislave. 

20.4.2015. 

Členka skúšobnej komisie dizertačnej skúšky doktoranda PhDr. et Mgr. Oľgy 

Jarošovej v študijnom odbore sociálna práca. Téma: Inštitucionálne zabezpečenie 

ochrany práv dieťaťa v Slovenskej republike a jeho systémové možnosti skvalitnenia. 

31. 3. 2015 VSSAaSP v Bratislave. 

Členka skúšobnej komisie dizertačnej skúšky doktoranda Mgr. Dagmary Horvátovej 

v študijnom odbore sociálna práca. Téma: Vplyv komunitných centier na zvyšovanie 

vzdelanosti Rómov žijúcich v rómskych komunitách. 31. 3. 2015 VSSAaSP 

v Bratislave. 

Členka skúšobnej komisie dizertačnej skúšky doktoranda Ing. Antona Kurnáta 

v študijnom odbore sociálna práca. Téma: Vybrané aspekty skvalitňovania 

inštitucionálnych sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji. 31. 3. 2015 

VSSAaSP v Bratislave. 

Členka skúšobnej komisie dizertačnej práce a dizertačnej skúšky PhDr. Adrey 

Gallovej v študijnom odbore sociálna práca. Téma: Historický vývoj sociálnych 

služieb v Slovenskej republike a ich význam pre Rómov. 30.6.2015 VSSAaSP 

v Bratislave. 

Členka skúšobnej komisie dizertačnej práce a dizertačnej skúšky PhDr. Michala 

Sedláčka v študijnom odbore sociálna práca. Téma: Kresťanstvo ako motivujúci 

faktor zmeny v živote klienta sociálnej práce. 30.6.2015 VSSAaSP v Bratislave. 

Členka skúšobnej komisie dizertačnej práce a dizertačnej skúšky PhDr. Anny 

Burdovej v študijnom odbore sociálna práca. Téma: Princípy sociálnej politiky 

a sociálne poistenie. 30.6.2015 VSSAaSP v Bratislave. 

Členka skúšobnej komisie dizertačnej práce a dizertačnej skúšky Ing. Štefana 

Szolnoky v študijnom odbore sociálna práca. Téma: Agropodnikanie ako sociálny 

a ekonomický stimul riešenia nezamestnanosti v regióne Gemer. 30.6.2015 VSSAaSP 

v Bratislave. 

Členka skúšobnej komisie dizertačnej práce a dizertačnej skúšky Ing. Miroslava 

Sklenka v študijnom odbore sociálna práca. Téma: Tolerancia a intolerancia medzi 

Rómami a majoritou na Slovensku a jej vplyv na sociálne postavenie Rómov. 

30.6.2015 VSSAaSP v Bratislave. 

Recenzia vedeckej monografie vydanej v zahraničnom vydavateľstve - The social 

problem of poverty of the Roma minority = Sociálny problém chudoby rómskej 

minority. Autor: Zuzana Budayová. Rev. Jozef Jarab, Jozef Králik, Irena Kamanová, 

Janka Bursová. - first edition. - Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 

2015. - 71 s. - ISBN 978-83-87897-06-2. 

 

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

Člen Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, pre 

oblasť sociálna práca. 
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Člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku pre oblasť sociálna práca na 

roky 2014 – 2018. 

Člen redakčnej rady časopisu Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in 

Ružomberok - Vedecké štúdie Katolíckej univerzity v Ružomberku. ISSN 1335 – 

9185. 

Člen komisií pre vykonanie dizertačných skúšok v študijnom odbore Sociálna práca - 

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

Recenzia monografie Anjelom svojim dá príkaz : 50 rokov od smrti Božieho sluhu 

biskupa Jána Vojtaššáka / František Dlugoš ; rec. Jozef Lapšanský, Ľubomír Pekarčík 

et al. - [1. vyd.]. - Levoča : MTM Levoča, 2015. - 145 s. - ISBN 978-80-89736-19-5. 

Recenzia monografie Štefan Garaj si zachoval tvár a vieru : sto rokov od narodenia 

kapitulného vikára Spišskej diecézy / František Dlugoš ; rec. Jozef Lapšanský, 

Ľubomír Pekarčík et al. - [1. vyd.]. - Levoča : MTM Levoča, 2015. - 190 s. - ISBN 978-

80-89736-20-1. 

 

doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. 

Členka Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, pre 

oblasť sociálna práca. 

Členka Vedeckej rady Institutu mezioborových studií v Brne - Česká republika. 

Členka Vedeckej rady Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové - Česká 

republika. 

Členka vedeckého výboru III. konferencie doktorandov „Tvorba a komunikácia vedy 

a poznania mladých výskumníkov v sociálnej, vzdelávacej, zdravotnej a sociálno-

ekologickej oblasti“ organizovanej Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity 

v Ružomberku v dňoch 20. - 21.4.2015 v Ružomberku. 

 

doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. 

Člen Rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelávanie a kultúru  

Člen Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na  Slovensku. 

Hosťujúci člen Komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce na 

Slovensku 

Člen redakčnej rady časopisu Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in 

Ružomberok - Vedecké štúdie Katolíckej univerzity v Ružomberku. ISSN 1335 – 

9185. 

Vedúci organizačného výboru a vedecký spolugarant sympózia „Laudato si' – Výzvy 

a inšpirácie pre interdisciplinárny dialóg v prospech integrálneho rozvoja“, PF KU v 

Ružomberku, 12.11.2015, org. v spolupráci s Ústavom transdisciplinárnych štúdií v 

životnom prostredí PF KU. 

 

doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. 

Recenzia publikácie: Lehoczká, L.: „3 v 1“: Teória – Cvičenia – Evaluácia. Vzdelávací 

a výskumný materiál k predmetu: kultúrna a sociálna antropológia. Nitra, Fakulta 

sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: 2015, ISBN 
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Recenzia projektu: KEGA č. 040UKF-4/2016 Projekt „Multimediálna učebnica 

sociálnej práce s vybranými cieľovými skupinami“  

Členka vedeckého výboru Medzinárodného vedeckého kongresu „Európske a 

svetové kontexty sociálnych premeien spoločnosti“, 18. – 26. November 2015 na 

Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku  

Členka vo vedeckom výbore III. Konferencie doktorandov Pedagogickej fakulty 

Katolíckej univerzity v Ružomberku „Tvorba a komunikácia vedy a poznania 

mladých výskumníkov v sociálnej, vzdelávacej, zdravotnej a sociálno-ekologickej 

oblasti“. Dňa 20. 04. 2015 

Členka vedeckého výboru mezinárodného vedeckého kongresu „Európske a vedecké 

kontexty sociálnych premien spoločnosti“, ktorá sa konala 18. novembra 2015 na 

Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku  

Vedenie doktorandov, vedenie dizertačných a diplomových prác.  

Členka a predsedníčka komisií pre obhajoby dizertačných prác a dizertačné skúšky a 

rigoróznych prác a rigorózne skúšky na Katolíckej univerzite v Ružomberku (Mgr. 

Grazyna Zarebska, Mgr. Patrik Kormanec, Mgr. Sylwia Kwiatkowska, Mgr. Božena 

Bahledová, MUDr. Anna Šaffová, Mgr. Veronika Révayová, PhDr. Ing. Pavla 

Nováka, Mgr. Mirosława Skowrońského, PhDr. Ľubomíra Krajčírika, Mgr. Beáty 

Valentínyovej, PhDr. Eriky Gureckej, Ing.Márie Migrovej, Mgr. Agnieszka Gebora, 

PaedDr. Denisa Zerola, PaedDr. Adriana Jurišová, PaedDr. Ľubica Durkajová, Ing. 

Alžbeta Baštová, PhDr. Mária Oravcová, Mgr. Anna Nemcová, PhDr. Tomáš Kollár, 

Ing. Margita Janotová, Ing. Vladimír Bezák, PhDr. Vlastimil Samek, PaedDr. Beaty 

Ftorková). 

Posudzovacia a konzultačná činnosť pri obhajobách dizertačných prác na Katolíckej 

univerzite v Ružomberku. 

 

PhDr. Angela Almašiová, PhD. 

Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na  Slovensku. 

Členka organizačného výboru  III. konferencia doktorandov Pedagogickej fakulty 

Katolíckej univerzity v Ružomberku „Tvorba a komunikácia vedy a poznania 

mladých výskumníkov v sociálnej, vzdelávacej, zdravotnej a sociálno-ekologickej 

oblasti“. Ružomberok, 20. 04. 2015.   

Členka stálej komisie celoslovenského kola ŠVOČ v odbore sociálna práca  

 

PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. 

Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku.   

Členka Komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce na Slovensku.  

Členka Anjelského programu. Dobrovoľníčka v spoločnosti Úsmev ako dar v 

Ružomberku. 

Realizovanie workshopu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku s témou: 

Skúsenosti sociálneho pracovníka  s utečencami na Slovensku. Dátum: 4.11.2015 

Prednášajúci: Ing. Lenka Berová, PhD., PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. 
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Sociálny poradca a lektor, ktorý vykonáva poradenstvo a vzdelávanie náhradných 

rodičov v rámci  národného projektu  Podpora deinštitucionalizácie náhradnej 

starostlivosti. 

Komunitný plán: Členka Komunitného plánu mesta Ružomberok ako členka 

pracovnej skupiny „Občania v prechodnej kríze“. 

 

PhDr. Lenka Štefáková, PhD. 

Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku.   

Členka organizačného výboru III. konferencie doktorandov Pedagogickej fakulty 

Katolíckej univerzity v Ružomberku „Tvorba a komunikácia vedy a poznania 

mladých výskumníkov v sociálnej, vzdelávacej, zdravotnej a sociálno-ekologickej 

oblasti“. Ružomberok, 20. 04. 2015. 

Členka organizačného a vedeckého výboru XII. celoslovenskej konferencie sestier 

pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou „Sestra v 

procese legislatívnych zmien v sociálnych službách“. Ružomberok, 4.-5. 09. 2015. 

Recenzia vedeckej monografie vydanej v zahraničnom vydavateľstve – Sociálne 

problémy pri ochorení sclerosis multiplex. Autor: Anna Šaffová, Irena Kamanová. 

Rev. Gabriela Korimová, Eva Kucharska, Lenka Štefáková. - first edition. - Brno : 

Tribun EU, 2015. - 134 s. - ISBN 978-80-263-0992-5. 

 

Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. 

Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na  Slovensku. 

Členka organizačného výboru  III. konferencia doktorandov Pedagogickej fakulty 

Katolíckej univerzity v Ružomberku „Tvorba a komunikácia vedy a poznania 

mladých výskumníkov v sociálnej, vzdelávacej, zdravotnej a sociálno-ekologickej 

oblasti“. Ružomberok, 20. 04. 2015.   

 

PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. 

Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku.   

Člen organizačného výboru III. konferencia doktorandov Pedagogickej fakulty 

Katolíckej univerzity v Ružomberku „Tvorba a komunikácia vedy a poznania 

mladých výskumníkov v sociálnej, vzdelávacej, zdravotnej a sociálno-ekologickej 

oblasti“. Ružomberok, 20. 04. 2015.   

Člen asociácie sociálnych poradcov a sociálnych pracovníkov SR. 

 

Ing. Martina Špániková, PhD. 

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

a Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.  

Členka organizačného a vedeckého výboru III. konferencie doktorandov „Tvorba a 

komunikácia vedy a poznania mladých výskumníkov v sociálnej, vzdelávacej, 

zdravotnej a sociálno-ekologickej oblasti“ organizovanej Pedagogickou fakultou 

Katolíckej univerzity v Ružomberku v dňoch 20. - 21.4.2015 v Ružomberku 2015. 
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9. Rozvoj Katedry sociálnej práce 

 

Pracovníci Katedry sociálnej práce sa okrem výskumných a vzdelávacích projektov 

zapájali v roku 2015 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  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 študijných programov prispieva k väčšiemu 

pedagogickému potenciálu pedagógov fakulty a väčšiemu rozsahu poznatkov a 

zručností ponúkaných pre študentov PF KU.   

 

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), 1. 6. 2012 - 30. 5. 2015 Zahraničná expertka a vedecká 

pracovníčka: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
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doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. získala 10. 04. 2015 certifikát z ACISE- 

Assocation Catholique internationale des institutions de Sciences  de L´ Education. 

 

PhDr. Lenka Štefáková, PhD. a Ing. Martina Špániková, PhD. získali osvedčenie 

o čiastočnej kvalifikácii: Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti 

celoživotného vzdelávania (Moduly: Poradenstvo pre dospelých, Koučing 

v poradenskom centre pre dospelých, Podporné nástroje v poradenskom centre pre 

dospelých). Organizácia: Národný ústav celoživotného vzdelávania. Ukončenie – v 

Bratislave, dňa 15.04.2015. 

  

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA, PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD., PhDr. 

Lenka Štefáková, PhD. a Ing. Martina Špániková, PhD. získali osvedčenie o čiastočnej 

kvalifikácii: Manažér ďalšieho vzdelávania (Moduly: Osobitosti vzdelávania 

dospelých, Vzdelávanie v organizácii). Organizácia: Národný ústav celoživotného 

vzdelávania. Ukončenie – v Bratislave, dňa 16.04.2015. 

  

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA, PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD., PhDr. 

Lenka Štefáková, PhD., Ing. Martina Špániková, PhD., doc. PhDr. Markéta 

Rusnáková, PhD., PhDr. Angela Almašiová, PhD., Ing. Zuzana Gejdošová, PhD., 

PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. získali osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii: Lektor 

ďalšieho vzdelávania (Moduly: Andragogické kompetencie, Didaktické kompetencie, 

Osobnostné, sociálne a reflexívne kompetencie). Organizácia: Národný ústav 

celoživotného vzdelávania. Ukončenie – v Bratislave, dňa 16.04.2015. 
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10. Medzinárodné aktivity Katedry sociálnej práce  

 

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.  

 členka Mezinárodní vědecké rady pro vydávaní publikací Hnutí R, Praha, 

Česká republika 

 členka Vědecké rady Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové, Česká 

republika 

 členka redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Sociální 

práce/Sociálna práca, vydáva: Česká asociáce vzdělávatelů v sociální práci 

 predsedkyňa štátnej záverečnej skúšky na Univerzite Hradec Králové, Ústav 

sociální práce, Česká republika (11. – 14. mája 2015) 

 členka vedeckého výboru a vedúca sekcie na medzinárodnej konferencii „XII. 

Hradecké dny sociální práce“, Hradec Králové, Česká republika (2. – 3. 

október 2015) 

 

doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. 

 Členka medzinárodného vedeckého výboru časopisu VISNYK - OF 

KAMIANETS-PODILSKY IVAN OHIENKO NATIONAL UNIVERSITY. 

Physical education, sports and human health. 2014. ISSN 2309-8082. 

 

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA. 

 členka vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie „Komunikacja 

i zdrowie“, Akademia Ignatianum, Krakov, Poľsko (6. júna 2015) 

 

doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. 

 Vedecký garant, vedúci vedeckého výboru a hlavný prednášateľ na 

medzinárodnej vedeckej konferencii „Pedagogika wobec wyzwań 

współczesności. Człowiek - wartości - wychowanie“, Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni, Publiczna 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. Brodzińskiego w Bochni, Bochnia, Poľsko (16. 

januára 2015) 

 

doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. 

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

social work. No1-4/2015 ed. Wierzbieniec, W. Jarosław:PWSTE.  ISSN 2353-

4605 

 Vedecká recenzentka knižnej publikácie ks. Andrzeja Gretkowského s 

názvom: Trudne pytania – Trudne odpowiedzi. Wybrane zagadnienia z 

poradnictwa psychoonkologii i medzycyny paliatywnej. Płock: Wydawnictwo 

Naukove NOVUM sp z., 2015, ISBN: 978-83-62709-73-1. 

 Členka vedeckej rady Konferencje Naukowej „Praca socjalna wyzwania i 

dylematy Ujęcie interdyscxyplinarne“ Konin, 20. Apríla 2015 
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 Členka a garantka vedeckej rady na Międzynarodową Konferencję Naukową 

pn. Dobroczynność, filantropia i praca socjalna. Państwowa Wyższa Szkoła 

Techniczno Ekonomicz na im. ks. Bronisława Markiewicza w  Jarosławiu w 

dniach 28-29 maja 2015 r.  

 Členka vedeckej rady medzinárodnej konferencie vedecko-metodickej „Prawa 

dziecka: realizacja w rodzinie i społeczeństwie“. 9.-10. Jún 2015, Stalowa Wola. 

 Členka vedeckej rady Konferencje Naukowej „Problemy osób przewlekle 

chorych i niepełnosprawnych wyzwaniem dla opieki długoterminowej”, 

Bożena Majchrowicz Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa 

przewlekle chorych i niepełnosprawnych, 15.-16. októbra 2015, Rzeszów, 

Poľsko 

 

PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.  

 Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Współeczne strategie 

i wyzwania edukacyjne“. Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa w Chełme. 

Názov prednášky: „Špecifiká edukácie rómskych žiakov“, Chełm, Poľsko    

(7. – 9. máj 2015) 

 Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii XXVI. Coloqiuo International de 

la ACISE (FIUC): „Rénover la passion éducative dans les universités catholiques / 

Renewing the passion for education in Catholic universities“, Rím, Taliansko  

(8. – 10. apríl 2015). 

 

PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. 

 Aktívna účasť na medzinárodnom interdisciplinárnom tréningovom kurze 

„Modern measurement of energy security in Europe“, University of Bielsko-

Biała, Poľsko (28. – 30. októbra 2015) 

 

PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. 

 členka vedeckého výboru a recenzentka na konferencii „Global virtual 

conference, GV-CONF 2015, 3d International Virtual conference GV 2015“, 

Publishing Society Slovakia (6. – 10. apríla 2015) 
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11. Sumár 

 

Rok  2015  bol  ďalším  úspešným  rokom  Katedry  sociálnej  práce  Pedagogickej  

fakulty  Katolíckej univerzity  v Ružomberku. Komplexná akreditácia potvrdila 

vysokú úroveň pracoviska, na ktorom pokračuje štúdium vo všetkých troch 

stupňoch (bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom). V tomto roku prvýkrát 

ponúkla katedra prichádzajúcim študentom z Francúzska a Talianska ucelený 

semestrálny program prednášok a cvičení v anglickom jazyku. 

Katedra  sociálnej  práce organizovala v roku 2015 tri významné  podujatia:  XII.  

celoslovenskú  konferenciu sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb, 

sympózium „Laudato si' – Výzvy a inšpirácie pre interdisciplinárny dialóg 

v prospech integrálneho rozvoja a medzinárodný vedecký kongres European and 

Global Contexts of Social Transformations. Pracovníci a pracovníčky Katedry 

sociálnej práce sa zúčastnili na 26 domácich a zahraničných vedeckých a odborných 

podujatiach v Poľsku, Česku a Taliansku.   

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. 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 

študijný program Poradenstvo a sociálna komunikácia, na ktorom očakávame v roku 

2016 prvých 40 absolventov. 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 2014/2015 zúčastnili aj Bc. 

Ľubica Győrfyová, ktorá získala 1. miesto v kategórii magisterský stupeň s prácou 

Motivácia študentov sociálnej práce ku štúdiu, a Bc. Alena Kovaľanová, ktorá sa 

umiestnila druhá na školskom kole. Katedra sociálnej práce a jej  pracovníci  sa  

podieľali  v roku  2015  na  tvorbe a realizácii šiestich  vzdelávacích  programov 

celoživotného vzdelávania a taktiež na prednáškach Univerzity tretieho veku, 

v študijnom zameraní Senior v súčasnej spoločnosti. Pracovníci v roku 2015 

uskutočnili 20 mobilitných pobytov v zahraničí (Erasmus+ alebo AGMA). Rok 2015 

bol aj v znamení personálnych zmien, do radov katedry pribudli piati vyučujúci, 

ktorí prešli z iných pracovísk KU. Veríme, že  Katedra  sociálnej  práce  si  aj  v 

nasledujúcom  roku  2016  udrží  a prehĺbi  pozitívny rozvojový trend a potvrdí 

pozíciu popredného pracoviska v rámci PF KU. 
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