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1. Predslov 

Katedra sociálnej práce vznikla vo februári 2008 zlúčením troch katedier, dovtedy 

zabezpečujúcim vzdelávanie v sociálnej práci na FZaSP TU v Trnave, a to Katedry aplikovanej 

sociálnej práce, katedry Teórie sociálnej práve a Katedry dobrovoľníctva, charitatívnej 

a misijnej práce. Hlavné zámery katedry ostali nezmenené, a to: zvyšovanie kvality 

vzdelávania, rozširovanie zahraničnej spolupráce a mobility (tak učiteľskej ako aj študentskej) 

a zvyšovanie podielu vedecko-výskumnej činnosti, stabilizácia personálneho obsadenia, 

zabezpečenie garancie pre všetky tri stupne vysokoškolského štúdia.  

V roku 2015 Katedra úspešne akreditovala nasledovné študijné programy:  

V bakalárskom stupni – Sociálna práca a Sociálna práca v zdravotníctve 

V magisterskom stupni – Sociálna práca a Organizácia a riadenie sociálnych služieb 

Taktiež bolo akreditované doktorandské štúdium v odbore sociálna práca. 

Katedra SP taktiež získala právo habilitačných a inauguračných konaní.  

 

 

2. Orgány a riadenie 

 

 Katedra sociálnej práce má nasledovné stupne riadenia: 

Vedúci katedry : doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. 

Zástupca vedúceho katedry: doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. 

Tajomník katedry: doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. 

Členovia katedry k 31. 12. 2017: 

Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD. 

Prof. Ing. PhDr. Ladislav Bučko, PhD. 

Doc. PhDr. Patricia Dobríková, PhD. 

Mgr. Michaela Hromková. PhD. 

PhDr. Andrej Kállay, PhD. 

Doc. PhDr. Jana Kéketiová, PhD. 

PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. 

Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. 

Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. 

Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD. 

Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. 
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Mgr. Peter Patyi, PhD. 

Doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. 

Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 

Mgr. Dominika Uhnáková, PhD. 

Doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH. 

 

 

Ďalšími orgánmi sú ad hoc tvorené komisie, riešiace špecifické otázky katedry. 

 

 

 

3. Vzdelávanie 
 

3.1 Charakteristika a organizácia štúdia 

 

 V súčasnosti Katedra sociálnej práce zabezpečuje vzdelávanie v dvoch bakalárskych 

študijných programoch (sociálna práca, sociálna práca v zdravotníctve), dvoch magisterských 

študijných programoch (sociálna práca, riadenie a organizácia sociálnych služieb) a jednom 

doktorandskom študijnom programe (sociálna práca).  

Vo všetkých troch stupňoch je štúdium realizované v internej aj externej forme. Bakalársky 

stupeň pozostáva zo 6 semestrov, magisterský zo 4 semestrov, interný doktorandský zo 6 

semestrov a externý doktorandský z 10 semestrov.  

Zároveň sa pripravuje na prechod na novo akreditované programy, kde k zmenám prichádza 

najmä pri externom štúdiu, ktoré sa predlžuje v bakalárskom stupni zo 6 na 8 semestrov 

a magisterskom stupni zo 4 na 5 semestrov.  

 

 

3.2 Vývoj počtu študentov 

 

 Počty študentov i v tomto roku klesali.  Vývoj počtu študentov je uvedený v správe 

študijného oddelenia. 

 

 

3.3 Riadiaca a kontrolná činnosť 

 

Systém kontroly kvality a výsledkov vzdelávacieho procesu vychádza z platných 

interných predpisov fakulty a ostatných príslušných legislatívnych noriem (pracovný poriadok, 

zákon o VŠ, zákonník práce, zákon o verejnej službe, atď.). Hlavnými kritériami sú doteraz 

najmä kontrola dodržiavania výučby (podľa platného rozvrhu) a plnenie minimálnych kritérií 
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vedeckovýskumnej činnosti (najmä so zameraním na predmety, ktoré člen katedry 

zabezpečuje). Hodnotenie členov katedry vychádza najmä z ekonomického prínosu 

v pedagogickej i vedeckej činnosti. Hodnotí sa však i aktivita a participácia na zabezpečovaní 

chodu katedry, fakulty a univerzity.   

 

3.4 Sociálna problematika 

 

V oblasti sociálnej politiky sa Katedra sociálnej práce riadi platnými normami Fakulty 

zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave. Okrem aktivít, vyplývajúcich z týchto predpisov 

nerealizuje iné sociálne zabezpečenie pedagógov. V rámci podpory študentských aktivít ide 

najmä o podporu ŠVOČ (finančné odmeny pre úspešných účastníkov fakultného 

a celoslovenského kola), medzinárodných študentských vedeckých podujatí (letná škola na 

Ostravskej univerzite) a športovo-relaxačných aktivít (športový deň).  

 

3.5 Celoživotné vzdelávanie 

 

V oblasti celoživotného vzdelávania Katedra sociálnej práce ponúka program 

celoživotného vzdelávania v oblasti Sociálnej práce s rodinou.  

 

 

4. Veda, výskum a umenie 
 

4.1 Stratégia, koncepcia a organizácia vedy, výskumu a umeleckej tvorby 

 

V rámci medzinárodnej vedeckej spolupráce katedra je katedra zapojená do dvoch 

medzinárodných inštitúcii, a to: European Research Institute for Social Work (ERIS) a Social 

Work and Social Economy (SOWOSEC).   

Intenzívna spolupráca pokračuje aj s Univerzitou v Hradci Králové a Jihočeskou univerzitou.  

 

V roku 2017 katedra riešila nasledovné vedecké projekty:  

• APVV -0524-12 Identita sociálnej práce v kontexte Slovenska (2013-2017) 

• APVV- 14- 0646 Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie 

v podmienkach Slovenska (2015 – 2019)  

• VEGA    1/0341/17  Identifikácia prejavov sociálnej rizikovosti rodín vo vybratých 

indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodiny (2017-2019) – novo 

podporený projekt. Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Eva Mydlíková, 

PhD.  www.minedu.sk 

http://www.minedu.sk/
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• APVV-16-0205 „Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu“. 

Trvanie projektu 07/2017 –06/2021, Poskytovateľ: APVV  – zodpovedná 

riešiteľka: doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.  http://www.apvv.sk/databaza -

financovaných -projektov. 

 

4.2 Výsledky a výstupy vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti 

 

Výsledky a výstupy vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti sú uvedené v správe 

oddelenia pre vedu a výskum. 

 

4.3 Komplexná akreditácia 

  

V roku 2015 katedra obdržala výsledky hodnotenia akreditačnej komisie, ktoré 

hodnotili predložené materiály katedry ako B+. Na základe toho boli priznané všetky práva, 

o ktoré katedra požiadala.  

 

4.4 Výsledky hodnotenia úrovne KSP v oblasti vedy a umenia hodnotené vedeckou radou 

FZaSP 

Výsledky sú uvedené v správe Vedeckej rady FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave. 

 

 

5. Ľudské zdroje 
 

5.1 Personálna politika KSP 

 

 Cieľom Katedry sociálnej práce je udržiavať personálnu politiku, najmä s cieľom 

stabilizovať počet členov katedry na počet, potrebný pre efektívne napĺňanie tak pedagogickej 

ako aj vedeckej a výskumnej činnosti. Dôležitým cieľom je tiež zabezpečiť primerané vekové 

rozloženie členov katedry.   

 

6. Medzinárodná spolupráca a zahraničné vzťahy 

 
6.1 Bilaterálne a multilaterálne vzťahy 

 

  Katedra sociálnej práce je spoluzakladajúcim členom European Research Association 

for Social Work (ERIS), ktorého členom je ďalších 5 univerzít: 

 Katolícka univerzita Eichstätt-Ingolstadt 

 Katolícka vysoká odborná škola v Severním Porýní-Westfálsku 

 Katolícka univerzita v Lille 

http://www.apvv.sk/databaza
http://www.ku-eichstaett.de/
http://www.katho-nrw.de/
http://www.univ-catholille.fr/
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 Univerzita Hertfordshire 

 University of Kuopio 

 Ostravská univerzita v Ostravě 

Katedra sociálnej práce je tiež členom platformy SOWOSEC. V tejto platforme sú 

zapojené nasledovné krajiny:  

 University of Applied Sciences Munich,  

 University of Silesia in Katowice,  

 University of Cluj-Napoca  

 University of Ostrava,  

 Debrecen University.   

 

6.2 Medzinárodné projekty 

 

6.3 Mobility študentov a učiteľov TU 

Viď správa oddelenia pre zahraničie. 

 

 

6.4 Členstvá v medzinárodných organizáciách 

ERIS, SOWOSEC, CEVS -Centrum pre edukáciu a výskum seniorov 

 

 

6.5 Vycestovania zamestnancov do zahraničia a prijatia zahraničných hostí 

Viď správa oddelenia pre zahraničie. 

 

 

6.6 Organizácia podujatí 

Ako každý rok, i v roku 2017 katedra organizovala v spolupráci s VÚC odbornú 

konferenciu Dobrá prax – Naša inšpirácia. 

V dňoch 27. a 28. apríla 2017 sa na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce FZaSP TU konala 

medzinárodná vedecká konferencia RES SOCIALIS 2017, organizovaná Katedrou sociálnej 

práce. Konferencia bola tematicky zameraná na sociálnu prácu v podmienkach meniacej sa 

Európy a reflektovala súčasné trendy v oblasti sociálnej práce v kontexte aktuálnych 

problémov v Európe. Pozvanie na konferenciu prijali významné európske vedecké autority 

v oblasti sociálnej práce prof. Libor Musil z Masarykovej univerzity, prof. Sandro Cattacin 

z Univerzity v Ženeve, prof. Juha Hämäläinen z Univerzity v Kuopio a prof. Roger B. Sages 

http://www.herts.ac.uk/
http://www.uku.fi/
http://www.osu.cz/
http://www.fh-muenchen.de/
http://english.us.edu.pl/
http://www.ubbcluj.ro/
http://www.osu.cz/
http://www.unideb.hu/
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z Univerzity v Lund. Bohatá účasť zahraničných odborníkov z oblasti sociálnej práce bola 

v slovenských podmienkach výnimočná a ojedinelá. 

 

6.7 Medzinárodné ocenenia 

Doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., poverený vedúci Katedry sociálnej práce, v novembri 

2017 obdržal štátne vyznamenanie Kambodžského kráľovstva za prínos k rozvoju krajiny. 

Ocenenie bolo udelené za jeho pôsobenie v Kambodži v rokoch 2004-2010 v projekte House 

of Family, poskytujúcom komplexnú starostlivosť deťom, žijúcim s HIV/AIDS.  

 

 

 

 

V Trnave, 15. 2. 2018     doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. 

       vedúci katedry 
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PRÍLOHY 

Za KSP 2017 

 

RES SOCIALIS 2017 

V dňoch 27. a 28. apríla 2017 sa na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce FZaSP TU konala 

medzinárodná vedecká konferencia RES SOCIALIS 2017, organizovaná Katedrou sociálnej 

práce. Konferencia bola tematicky zameraná na sociálnu prácu v podmienkach meniacej sa 

Európy a reflektovala súčasné trendy v oblasti sociálnej práce v kontexte aktuálnych 

problémov v Európe. Pozvanie na konferenciu prijali významné európske vedecké autority 

v oblasti sociálnej práce prof. Libor Musil z Masarykovej univerzity, prof. Sandro Cattacin 

z Univerzity v Ženeve, prof. Juha Hämäläinen z Univerzity v Kuopio a prof. Roger B. Sages 

z Univerzity v Lund. Bohatá účasť zahraničných odborníkov z oblasti sociálnej práce bola 

v slovenských podmienkach výnimočná a ojedinelá. 
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ŠTÁTNE VYZNAMENANIE KAMBODŽSKÉHO KRÁĽOVSTVA 

Doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., poverený vedúci Katedry sociálnej práce, v novembri 2017 

obdržal štátne vyznamenanie Kambodžského kráľovstva za prínos k rozvoju krajiny. Ocenenie 

bolo udelené za jeho pôsobenie v Kambodži v rokoch 2004-2010 v projekte House of Family, 

poskytujúcom komplexnú starostlivosť deťom, žijúcim s HIV/AIDS.  
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