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1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O KATEDRE 
 

Poslanie Katedry sociálnej práce  

 

Katedra sociálnej práce (KSP) poskytuje vzdelanie v jednom bakalárskom študijnom programe 

(Sociálna práca), dvoch magisterských študijných programoch (Sociálna práca a Riadenia 

a organizácia sociálnych služieb) a jednom doktorskom programe (Sociálna práca). 

Katedra sociálnej práce realizuje intenzívnu medzinárodnú spoluprácu tak v rámci 

medzinárodných sietí (European Research Institute for Social Work, SOWOSEC, CEEPUS), 

ako aj na bilaterálnej úrovni (Univerzity of Opole, Dragomanov University, Jagiellonian 

University, Univerzita Hradec Králové, Jihočeská Univerzita v Českých Budějoviciach, a iné). 

Výsledkom je aktívna a široká pedagogická i vedecká spolupráca tak pri spoločných 

publikáciách s domácimi i zahraničnými odborníkmi, ako aj výskumných úlohách. Práce 

pracovníkov katedry sú citované inými autormi doma aj v zahraničí.  Výsledkom vyššie 

spomínaných aktivít je hodnotenie katedry v komplexnej akreditácii vysokých škôl v roku 

2015, kde dosiahla celkový výsledok B+. 

Členovia katedry dosahujú významné vedecké výsledky, o čom svedčí aj citovanie ich prác a 

skutočnosť, že sú pravidelne oslovovaní na vypracovanie recenzií vedeckých článkov, 

vedeckých a odborných monografií publikovaných v domácich a zahraničných 

vydavateľstvách. Sú členmi vedeckých rád vysokých škôl, doktorských, habilitačných a 

inauguračných konaní v SR, ČR i Maďarsku a pracujú v odborných a poradných komisiách pri 

MPSR SR, MŠVVŠ SR a MS SR. 

V rámci Erasmus+ programu pravidelne prednášajú na partnerských zahraničných univerzitách 

v Rakúsku, Nemecku, Fínsku, Francúzsku, Poľsku a Česku. Tiež pôsobia v redakčných radách 

vedeckých a odborných časopisov – zahraničných a domácich. Sú členmi vedeckých a 

organizačných výborov významných vedeckých konferencií, vedúcimi odborných sekcií a tiež 

organizátormi domácich medzinárodných vedeckých podujatí. 

Členovia katedry sú členmi významných profesionálnych organizácií, pracujú v riadiacich 

orgánoch, správnych radách a dozorných radách takých organizácií ako sú AVSP , ERIS, CEVS 

a taktiež sa úspešne podieľajú na riešení výskumných medzinárodných a domácich projektov v 

agentúrach APVV, VEGA, FP7, Visegrad Fund, SAMRS (SlovakAid), a ďalších. 

 

Členovia Katedry sociálnej práce v roku 2018  

 

Interní zamestnanci KSP 

Poverení vedením katedry: doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. 

 (do 31.5. 2018) 

 doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. 

 (od 1.6. 2018) 

Zástupcovia vedúcich katedry: doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.  

 (do 31.5.. 2018) 

 Mgr. Peter Patyi, PhD. 

 (od 1.6. 2018) 

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

 (do 31.5. 2018) 

 Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD.  

 (od 1.6. 2018) 

 

Profesori:  prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 



  prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 

Docenti:  

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. 

 doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et PhD. 

 doc. Jana Keketiová, PhD. 

 doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. 

 doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. 

 doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH. 

 

Odborní asistenti:  

Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD. 

 Mgr. Michaela Hromková, PhD. 

 Mgr. Andrej Kállay, PhD.  

 Mgr. Zuzana Kráľová, PhD. 

 Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD.  

 Mgr. Peter Patyi, PhD. 

 Mgr. Dominika Uhnáková, PhD. 

 

Interní doktorandi:  

Mgr. Beáta Danišová 

 Mgr. Martin Gál 

 Mgr. Ľubica Nicolussi 

 Mgr. Barbora Rajnáková 

 Mgr. Veronika Schmidtová 

 Mgr. Sandra Silná 

  

Externí spolupracovníci KSP:   

JUDr. Tatiana Begányiová 

prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 

prof. Ladislav Bučko  

Ing. Lucia Horská, PhD. 

Mgr. Marek Wiesenganger, PhD. 

 

 

Profesionálne zameranie interných členov Katedry sociálnej práce  

 

Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD. absolvovala magisterské štúdium na sociálnej práce na 

Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU, ktoré ukončila v roku 2009. Následne 

pokračovala ako interná doktorandka rovnako na FZaSP TU. PhD úspešne obhájila v auguste 

2012. Odvtedy pôsobí ako odborná asistentka na Katedre sociálnej práce, Fakulty 

zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavskej univerzity v Trnave. Pedagogicky a vedecky sa 

zameriava na oblasť chudoby, sociálnej exklúzie a sociálnej práce s rodinou. Do týchto oblastí 

orientuje tiež publikačnú činnosť. Bola členkou riešiteľského kolektívu v projektoch: VEGA 

č. 1/0957/11 Evalvácia sociálnych služieb, Projekt č. 11/TU/13 Vplyv chudoby na fungovanie 

rodinného systému;  APVV-0524-12 Identita sociálnej práce; APVV - 14 – 0646 Analýza 

potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska; APVV-16-

0205 Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu; VEGA 1/0341/17 

Identifikácia prejavov sociálnej rizikovosti rodín vo vybratých indikátoroch a ich vplyv na 

sociálne fungovanie rodiny; VEGA projekt: 1/0322/18 – Pracujúca chudoba 

  



Doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. sa zameriava najmä na sociálnu politiku, sociálne 

zabezpečenie a sociálnu ekonomiku v národnom i medzinárodnom kontexte, na sociálnu 

i psychoterapeutickú intervenciu, komunikáciu, interkulturálnu komunikáciu. V rokoch 2004-

2012 pôsobil ako sociálny pracovník a manažér v projekte „House of Family“ v Phnom Penh, 

Kambodža. Pravidelne prednáša na univerzitách vo Viedni, Debrecíne, Ostrave, Katowiciach 

a v Kambodži. V roku 2017 obdržal za svoje pôsobenie v Kambodži štátne vyznamenanie 

Kambodžského kráľovstva (Officer) a v roku 2018 sa stal členom Royal Society of Arts 

v Londýne. 

 

Doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.  má hlavný pracovný pomer na Fakulte 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity, kde sa venuje prednáškovej 

a publikačnej činnosti. Okrem toho prednáša na Filozofickej Fakulte Trnavskej Univerzity na 

katedre psychológie, taktiež na RKCMBF UK v Bratislave a v rokoch 2016-2018 na 

Masarykovej Univerzite v Zlíne. Od roku 2017 do roku 2022 bola menovaná ako 

AFFILIATED FACULTY in the Department of Health Administration and Human Resources 

Panuska College of Professional Studies, University od Scranton - USA.   

Vedecky sa orientuje na sociálnu prácu v zdravotníctve, pričom nosnou témou jej odborných 

i vedeckých prác je komplexný prístup v práci s ťažko chorými a zomierajúcimi so zreteľom 

na sociálne a psychologické súvislosti. Okrem publikačných, výskumných a aplikačných 

výstupov na Slovensku, spolupracuje aj so zahraničnými partnermi pri rôznych výskumných 

štúdiách a výmenných vzdelávacích stážach.  

Od roku 2003 je hlavný organizátor a garant medzinárodných konferencií v oblasti paliatívnej 

starostlivosti. Snaží sa odborne, vedecky i prakticky podporovať sociálnu prácu, klinickú 

psychológiu a taktiež aj interdisciplinárnu kooperáciu v hospicoch na Slovensku. Súvisiacimi 

témami na ktoré sa zameriava je aj prevencia syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách. 

Okrem uvedeného sa venuje aj výskumu v sociálnej práci a štatistickému spracovaniu 

v teoretickej i praktickej rovine. V praxi pôsobí ako klinický psychológ v Hospici 

Milosrdných sestier v Trenčíne a je terapeutkou Ráchelinej vinice pre ženy po spontánnych 

a umelých potratoch.  Aktuálne dokončuje psychoterapeutický výcvik v logoterapii 

a existenciálnej analýze. 

 

Mgr. Michaela Hromková, PhD. je internou odbornou asistentkou na Katedre sociálnej 

práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Venuje sa 

problematike zdravotného postihnutia, formálnemu a neformálnemu opatrovateľstvu, 

sociálnym službám, marketingu a fundraisingu v sociálnych službách a ekonomike a sociálnej 

ekonomike. Pracovala ako projektová koordinátorka medzinárodného 7 – rámcového projektu 

GENOVATE (trvanie projektu 2012 – 2016). V súčasnosti je členkou projektového tímu 

APVV Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach 

Slovenska. V minulosti bola zapojená do VEGA projektu Evaluácia sociálnych služieb a 

projektu APVV Identita sociálnej práce v kontexte Slovenska. Je spoluautorkou vedeckej 

monografie Sociálne služby, súčasný stav a možnosti merania ich kvality a Včasná 

intervencia, vývoj, súčasný stav a teoretické východiská. 

 

PhDr. Andrej Kállay, PhD. sa od začiatku pôsobenia na Katedre sociálnej práce Trnavskej 

univerzity v Trnave venoval oblastiam organizácie a riadenia sociálnych služieb a trendom 

a výzvam v sociálnej práci. Bol riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých domácich 

a zahraničných projektov. Je členom redakčnej  rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca 

a členom redakčnej rady Európskeho výskumného inštitútu v sociálnej práci. Spolupracuje 

s viacerými domácimi a zahraničnými univerzitami a organizáciami v oblasti sociálnej 



politiky, sociálnej práce. Členom Katedry sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave bol 

do marca 2018. 

 

doc. PhDr. Jana Keketiová, PhD. pracovala na Trnavskej univerzite ako pedagóg od jej 

vzniku a bola členkou Katedry sociálnej práce do 01. septembra 2018. Vo svojej pedagogickej 

činnosti sa venuje vedeniu odborných seminárov v nemeckom jazyku ako aj vyučovaniu 

základov pedagogiky a projektovaniu v sociálnej práci. V medzinárodnom projekte 

SOWOSEC, v ktorom pracovalo sedem zahraničných univerzít a vysokých škôl, zastupovala 

FZaSP a aktívne sa podielala pri kreovaní nového študijného programu Riadenie 

a organizácia sociálnych služieb, ktorého je i spolugarantkou. Tento študijný program bol 

vypracovaný v spolupráci  s vysokými školami a univerzitami v Rakúsku, Nemecku, 

Švajčiarsku, Maďarsku, Českej republike ,Rumunsku a v Poľsku. V období trvania projektu 

mala možnosť prednášať v Maďarsku i v Rakúsku. V rámci študijného programu  ROOS 

koordinovala študijné pobyty zahraničných študentov, sprevádzala ich po vybraných 

sociálnych  zariadeniach a tlmočí. Každoročne organizuje konferenciu mladých vedeckých 

pracovníkov a doktorandov s medzinárodnou účasťou v nemeckom a anglickom jazyku. Je 

členkou redakčnej rady časopisu Zeitschrift für interdisziplinäre ökonomische Forschung, 

vydávaného v Nemecku. 

 

Doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. sa profesionálne zameriavam hlavne na oblasť SP 

v zdravotníctve, tiež na oblasť Sociálnej práce so seniormi a na Odborné praxe. Súčasťou jej 

pedagogickej činnosti je aj oblasť sociálnych služieb. Vedecky sa orientuje hlavne na oblasť 

rodín s dieťaťom so zdravotným postihnutím, je členkou riešiteľského kolektívu v projekte 

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

v podmienkach Slovenska. V súčasnosti pôsobí aj v projekte Vega - 1/0322/18 – 11 Pracujúca 

chudoba. V minulosti participovala na projekte APVV Identita sociálnej práce v kontexte 

Slovenska. Na FZaSP je koordinátorkou študentov so špecifickými potrebami.  

 

PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. pôsobí ako vedúca špecifického pracoviska v Keni v regióne 

Kwale v rámci FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. Zameriava sa najmä na rozvojové 

projekty v krajinách s nízkym ekonomickým príjmom, podvýživu detí do piateho roku života 

a na oblasť duševných ochorení. Od roku 2010 pravidelne pôsobí v Keni na špecifickom 

pracovisku v Kwale, kde zodpovedá za realizáciu vedecko-pedagogickej a rozvojovej 

činnosti. Počas roka 2018 zabezpečovala výučbu predmetu: Úvod do medzinárodnej 

rozvojovej spolupráce. V súčasnosti je asistentkou manažérky dvojročného projektu 

„Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale pre zachovanie zdravia 

kenskej populácie dohľadom nad výskytom infekčných ochorení“ v trvaní rokov 2017-2019. 

 

Prof. PhDr. Jana Levická, PhD. sa vedecko-pedagogicky  zameriava na oblasť teórie 

a metód sociálnej práce, sociálno-právnej ochrany a na forénznu sociálnu prácu.  Je autorkou 

8 vedeckých monografií,  3 učebníc pre stredné školy s celoslovenskou pôsobnosťou, 

spoluautorkou 3 vysokoškolských učebníc s celoslovenskou pôsobnosťou.  Je editorkou 

3  vedeckých monografií,  editorkou a spolueditorkou 7 vedeckých zborníkov, 8 

vysokoškolských textov a viac ako 140 príspevkov publikovaných v domácich i zahraničných 

periodikách a vedeckých zborníkov. Bola  zodpovednou riešiteľkou  4 projektov 

finančne  podporených EU v úhrnnej sume 13 500 000 Sk  (43.000 Euro), zodpovednou 

riešiteľku  2 projektov VEGA,  zodpovednou riešiteľkou projektu APVV, a zodpovednou 

riešiteľkou expertíznych správ vypracovaných  pre  VÚC Bratislava a VÚC Trnava 

zameraných do oblasti sociálnych služieb.  Je garantkou  študijného programu sociálna práca 

na FZaSP TU v Trnave, predsedkyňou odborovej komisie pre PhD štúdium v odbore sociálna 



práce a členkou odborových komisií pre PhD štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej 

univerzity v Ružomberku a tiež na FH UK  v  Prahe,  členkou vedeckých rád FZaSP TU 

v Trnave,  PF KU v Ružomberku, FF  UHK Hradec Králové. 

 

Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD.  je odbornou asistentkou. Venuje sa najmä etike 

sociálnej práce, profesijnému vývoju študentov a metodológii výskumu v sociálnej práci, 

predovšetkým kvalitatívnym postupom. Pôsobila aj ako postdoktorandka vo výskumnom 

projekte Identita sociálnej práce v kontexte Slovenska. Okrem toho sa venuje aj 

nefarmakologickým prístupom v starostlivosti o ľudí s demenciami a kognitívno-

behaviorálnej terapii. Je spoluautorkou viacerých monografií a vedeckých prác publikovaných 

v domácich aj zahraničných periodikách. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných 

vedeckých konferencií a sympózií, ako aj svetových kongresov. Prednášala na viacerých 

univerzitách na Slovensku, ale aj v Českej republike, Litve. Spolupracuje s Mestom Trnava 

pri tvorbe komunitného plánu a riešení sociálnych služieb pre viaceré ohrozené skupiny 

obyvateľov. 

 

Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD. je internou odbornou asistentkou na Katedre 

sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Vo 

svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa venuje problematike zdravotného postihnutia, 

včasnej intervencie, klinickej sociálnej práce, špeciálne sociálnej práce v zdravotníctve ako aj 

problematike postavenia ľudí s duševným ochorením v spoločnosti. V súčasnosti je členkou 

projektového tímu APVV Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v 

podmienkach Slovenska. V minulosti bola zapojená do projektu APVV Identita sociálnej 

práce v kontexte Slovenska. Je spoluautorkou vedeckej monografie Včasná intervencia, 

vývoj, súčasný stav a teoretické východiská. 

 

Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. je poverená vedením katedry od leta 2018. Pracuje ako 

docentka sociálnej práce od roku 2009. jej pedagogická, ako aj výskumná činnosť sa 

sústreďuje na dieťa a jeho rodinu, s preferenciou skúmania sociálnych rizík, spojených 

s fungovaním rodiny. Pracuje ako supervízorky odborných pracovníkov, pracujúcich s deťmi 

a s rodinami, aktuálne vedie aj viedla niekoľko vedeckovýskumných projektov, je publikačne 

aktívna v oblasti poradenstva a práce s rodinou. Je členkou niekoľkých legislatívnych 

pracovných skupín, členka profesnej komisie Komory sociálnych pracovníkov, členka 

redakčnej rady  časopisu Sociální práce.  

 

Mgr. Peter Patyi, PhD. je odborný asistent. Svoj odborný záujem zameriava na oblasti 

forenznej sociálnej práce, sociálnej práce s mládežou a oblasti kvantitatívnych výskumných 

stratégií v sociálnej práci. Výskumne sa dlhodobo venuje sociálnym aspektom extrémizmu 

a radikalizmu v slovenskej spoločnosti, sociálnej dezintegrácii, xenofóbii a rasizmu. Od r. 

2004 pôsobil v niekoľkých mimovládnych organizáciách, ktoré svoju činnosť zameriavajú na 

ochranu ľudských práv a slobôd.  

 

Doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.  je docentkou na Katedre sociálnej práce Fakulty 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Vo svojej pedagogickej a  

výskumnej činnosti sa zameriava na problematiku zdravotného postihnutia, sociálnej práci 

v zdravotníctve a dejinám sociálnej práce, vedie sociálno-psychologické výcviky zamerané na 

sebapoznávanie a komunikáciu, prednáša sociálnu prácu so skupinou. Je  členkou  

Európskeho  výskumného inštitútu sociálnej práce (ERIS, www.evis.osu.cz), kde zastupuje 

FZaSP TU v Trnave. Prednáša aj na univerzitách v zahraničí, najmä  témy súvisiace 

s vývojom sociálnej práce na Slovensku a so sociálnou prácou s ľuďmi so zdravotným 

http://www.evis.osu.cz/


postihnutím.  Ako členka odbornej pracovnej skupiny Výboru pre osoby so zdravotným 

postihnutím, menovaná Ministrom práce sociálnych vecí a rodiny spolupracovala na príprave  

Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv osôb so 

zdravotným postihnutím.  Je členkou vedeckých rád a redakčných rád časopisov doma aj 

v zahraničí. Ako spoluriešiteľka sa výskumne podieľala na viacerých domácich 

a zahraničných projektoch.  

 

Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 

 

Mgr. Dominika Uhnáková pôsobí na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva 

a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave  na mieste postdoktorandky  v projekte 

APVV 16-0205 Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu. Vo 

výskumnej činnosti sa zameriava na oblasť identity sociálnej práce a oblasť sociálnej práce s 

rodinou. Je tiež spoluriešiteľkou v projekte  VEGA 1-0341-17 Identifikácia prejavov sociálnej 

rizikovosti rodín vo vybratých indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodiny.  

 

Doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH je internou docentkou na Katedre sociálnej 

práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Venuje sa 

problematike manažmentu v sociálnej práci a riadeniu ľudských zdrojov. Jej filozofia 

vychádza zo skutočnosti, že úspešnosť organizácii je determinovaná kvalitou ich manažmentu 

a preto odovzdáva potrebné vedomosti, skúsenosti a schopnosti študentom, aby vedeli 

efektívne vykonávať manažérske činnosti. Svoje skúsenosti odovzdáva študentom v odbornej 

praxi a supervízie a súvislej praxi, ktoré sú povinnou súčasťou dennej a externej formy štúdia 

sociálnej práce. Pracovala ako koordinátorka združenia ALUMNI na TU FZaSP, ktorého 

úlohou bolo udržať spojenie absolventov so svojou Alma Mater aj po úspešnom absolvovaní 

štúdia. Je spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Marketing a fundraising v sociálnych 

službách. 

 

Doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. pôsobí ako docentka na Katedre sociálnej práce FZaSP 

na Trnavskej univerzite v Trnave a je členkou Riadiaceho výboru Zdravé mesto a drogová 

prevencia v Trnave. Zameriava sa najmä na problematiku migrácie, na oblasť etnickej 

diverzity a interkulturálnej komunikácie azylu a sociálno-patologickým javom so zameraním 

sa najmä na oblasť závislostí. Podieľala sa na príprave študijného programu pre Univerzitu 

tretieho veku pod názvom Závislosť a spoluzávislosť.  V rokoch 2003 - 2007 pôsobila ako 

sociálna pracovníčka v projekte „House of Family“ v Phnom Penh, Kambodža a v roku 2010 

na rozvojovom projekte v Kwale, Keňa. Je členkou AVSP.   

 

Interní doktorandi Katedry sociálnej práce  

 

Mgr. Beáta Danišová je internou doktorandkou na Katedre sociálnej práce. Témou jej 

dizertačnej práce je Etnicita ako identifikačný faktor u Rómov. Venuje sa etnicky 

senzitívnemu prístupu najmä pri práci v marginalizovaných rómskych komunitách. Pôsobí 

ako dobrovoľník v centre Koburgovo, kde pracuje najmä s rómskymi deťmi so sociálne 

vylúčenej lokality Coburgova v Trnave. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi vedie rómsky 

spevácky súbor Romane čhavore jilestar.  

 

Mgr. Martin Gál je interným doktorandom na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva 

a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2017 ukončil magisterský stupeň v 

študijnom programe sociálna práca na FZaSP TU v Trnave. Svoju bakalársku prácu zameral 

na tému Porovnanie systémov sociálnej politiky na Slovensku a vo vybraných krajinách 



(2015). Jeho magisterská práca mala názov Muži v sociálnej práci (2017). V rámci svojej 

dizertačnej práci sa venuje téme Život rodín žijúcich z minimálnej mzdy. V súčasnosti je 

členom riešiteľského kolektívu v projekte VEGA 1-0341-17/ Identifikácia prejavov sociálnej 

rizikovosti rodín vo vybratých indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodiny a v 

projekte VEGA 1-0322-18/ Pracujúca chudoba. V rámci doktorandského štúdia v roku 2018 

absolvoval Jarní školu sociální práce, ktorá sa konala v Ostrave. 

 

Mgr. Ľubica Nicolussi pôsobí ako interná doktorandka na Katedre sociálnej práce FZaSP na 

Trnavskej univerzite v Trnave. V rámci vyučovacieho procesu a predmetu Prax a Supervízia 

sprevádza študentov sociálnej práce do zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby. V rámci 

svojho doktorandského štúdia sa zaoberá problematikou syndrómu CAN s konkrétnou 

špecializáciou na zanedbávanie detí. V rokoch 2015- 2016 absolvovala prax v domove 

sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici, v roku 2018 v Záujmovom združení rodina 

v Trnave. Od roku 2018 je členkou redakčnej rady Trnavskej univerzity, členkou AS FZaSP 

TU a členkou disciplinárnej komisie FZaSP TU. V roku 2018 pri príležitosti slávnostného 

otvorenia akademického roka 2018/2019 bola ocenená rektorom Trnavskej univerzity za 

dlhodobo vynikajúce študijné výsledky.  V roku 2016 získala titul Bc. na Fakulte 

zdravotníctva a sociálnej práce TU a v roku 2018 získala titul Mgr. na Fakulte zdravotníctva a 

sociálnej práce TU. 

 

Mgr. Barbora Rajnáková je internou doktorandkou na Katedre sociálnej práce TU 

v Trnave. Vyštudovala odbor sociálna práca na Trnavskej univerzite v Trnave v roku 2016. 

V rámci štúdia sa vo svojej bakalárskej práci zameriavala na problematiku sociálnej práce 

s klientom s onkologickým ochorením (2014) a v rámci diplomovej práce na 

problematiku sociálnej práce s juvenilnými delikventmi v oblasti znižovania rizika recidívy 

páchania trestnej činnosti (2016). V súčasnosti sa vo svojej dizertačnej práci zameriava na 

tému miesto a význam protektívnych faktorov v kontexte práce s deťmi s poruchami 

správania. Počas doktorandského štúdia absolvovala niekoľko mesačnú praktickú stáž 

v Rakúsku, v krízovom centre pre maloleté deti, patriacom pod Magistrát 11 mesta Viedeň. Je 

členkou Akademického senátu Trnavskej univerzity za študentskú časť. 

 

Mgr. Veronika Schmidtová je internou doktorandkou na Katedre sociálnej práce na Fakulte 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Vyštudovala odbor 3.1.14 

Sociálna práca na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2016. V rámci štúdia sa 

zameriavala na problematiku sociálnej práce s osobami s mentálnym postihnutím 

a reminiscencii ako aktivizačno-terapeutickému prístupu v sociálnej práci so seniormi. 

V súčasnosti sa v dizertačnej práci zameriava na potreby rodín s deťmi so zdravotným 

postihnutím. Pôsobila ako dobrovoľníčka v Banskej Bystrici v dennom stacionári, v programe 

Opri sa o mňa a je dobrovoľníčkou v Občianskom združení Spoľach. V súčasnosti pôsobí ako 

členka v projekte APVV Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v 

podmienkach Slovenska a v projekte APVV Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky 

CAN syndrómu. Od roku 2017 je členkou Rady kvality FZaSP a od roku 2018 je členkou 

Akademického senátu Trnavskej univerzity. 

 

Mgr. Sandra Silná je internou doktorandkou Katedry sociálnej práce na Fakulte 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Vyštudovala  bakalársky 

stupeň v odbore sociálna práca v zdravotníctve na Trnavskej univerzite v Trnave v roku 2015. 

V rámci svojej bakalárskej práce sa orientovala na problematiku primárnej prevencie 

obchodovania s ľuďmi u žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl v okrese Trnava. 

Magisterský stupeň vyštudovala v odbore sociálna práca na Trnavskej univerzite v Trnave 



v roku 2017. V rámci magisterského štúdia sa zameriavala na problematiku šikanovania 

žiakov 7. ročníkov základných škôl v meste Trnava.  V súčasnosti sa  zameriava na oblasť 

fungovania rodín s dieťaťom s chronickým ochorením diabetes mellitus. 

 

 

2 VZDELÁVACÍ PROCES  
 

 

Katedra poskytuje vzdelanie v jednom bakalárskom študijnom programe (Sociálna práca), 

dvoch magisterských študijných programoch (Sociálna práca a Riadenia a organizácia 

sociálnych služieb) a jednom doktorskom programe (Sociálna práca). Všetky uvedené študijné 

programy sú akreditovanými študijnými programami, ktoré sa realizujú v dvoch formách – 

denné štúdium a externé štúdium. 

  

 

Charakteristika študijného programu Sociálna práca  

 

Sociálna práca je jednoodborové štúdium zamerané na prípravu profesionálov pre oblasť 

sociálnej práce na všetkých úrovniach. Študijný program je koncipovaný tak, 

aby  zodpovedal  medzinárodným štandardom pre vzdelávanie v sociálnej práci.  

Organizačne je štúdium členené na dva stupne: 

(Bc.) stupeň VŠ štúdia  v trvaní  6 semestrov v dennej forme štúdia a  8 semestrov v externej 

forme štúdia. 

(Mgr.) stupeň VŠ štúdia v trvaní  4 semestrov  v dennej forme štúdia a 5 semestrov v externej 

forme štúdia.  

Štúdium v odbore Sociálna práca pripravuje vysokoškolsky vzdelaných, samostatných 

pracovníkov schopných zabezpečovať, koordinovať a priamo realizovať sociálnu prácu, 

súčasťou ktorej je aj  poskytovanie sociálnej starostlivosti a pomoci 

určenej  všetkým  skupinám  obyvateľov odkázaným na niektorý z druhov a foriem sociálnej 

práce a sociálnych služieb.   

Študijné programy pre obidva stupne sú zostavené tak, aby poskytovali príležitosť pre získanie 

teoretického poznania potrebného pre výkon sociálnej práce v praxi a tiež pre nácvik a rozvoj 

praktických zručností najmä prostredníctvom odbornej praxe a supervízie. V štúdiu sa kladie 

dôraz na samostatnú a kreatívnu prácu študenta, rozvoj jeho kritického myslenia a podporu jeho 

profesionálneho rozvoja.  

Sociálna práca je multidisciplinárnou oblasťou vedeckého poznania, ktorá sa zaoberá 

vedeckým poznávaním sociálnych problémov – ich vznikom, príčinami, možnosťami riešenia, 

otázkou zodpovednosti občana aj štátu, optimálnou mierou a formami pomoci pre jednotlivca, 

skupinu či komunitu.  Študijný program je organizovaný tak, aby pripravil budúcich 

absolventov pre výkon sociálnej práce v priamej praxi s klientom, v oblasti organizačnej 

a riadiacej činnosti so zameraním na sociálnu prácu a sociálne služby ako aj pre  vedecko-

výskumnú prácu v tejto oblasti.  

Absolventi nášho študijného programu sociálna práca (Bc., Mgr.) majú možnosť uplatniť sa 

v zariadeniach a inštitúciách, ktoré pôsobia v rezortoch: 

ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, 

ministerstva školstva, 

ministerstva zdravotníctva, 

ministerstva vnútra, 

ministerstva spravodlivosti, 

a v medzinárodných inštitúciách ako napr. UNICEF, UNHCR a podobne. 



Hlavným ťažiskom  uplatnenia absolventov študijného programu sociálna práca  je priama prax 

realizovaná: 

priamo v teréne, 

v organizáciách  štátnej správy a samosprávy, 

v neziskových organizáciách, ktoré realizujú sociálnu prácu a sociálne služby. 

Absolventi  študijného programu sociálna práca  majú možnosť uplatniť sa v nasledovných 

inštitúciách: 

detské domovy, 

zariadenia pre seniorov, 

reedukačné domovy, 

azylové domy, 

krízové centrá, 

resocializačné zariadenia, 

úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, 

ústavy pre výkon trestu odňatia slobody, 

komunitné centrá a nízkoprahové centrá, 

zdravotnícke  zariadenia – nemocnice, kúpele, sanatóriá, LDCH, hospicové zariadenia a pod. 

 

Charakteristika študijného programu Riadenie a organizácia sociálnych služieb 

  

Magisterské štúdium v odbore Riadenia a organizácia sociálnych služieb prebieha v dvoch 

formách – denné štúdium a externé štúdium. 

Organizačne je štúdium členené na 4 semestre – (denné štúdium), 5 semestrov (externé 

štúdium).  

Magisterský študijný program je koncipovaný tak, aby sa mohol absolvent po jeho ukončení 

úspešne uplatniť v manažérskych pozíciách najmä v zariadeniach sociálnych služieb a 

subjektov angažovaných v oblasti sociálnej práce. 

Magisterský programu je akreditovaný aj ako spoločný študijný program (joint degree), v 

spolupráci so zahraničnými partnermi: Univerzita Debrecén, Fachhochschule Campus Wien, 

Ostravská univerzita, Hochschule München, Univerzita Katowice a ďalšími partnermi. Študijný 

program je výsledkom projektu SOWOSEC, ktorý spolu s uvedenými partnermi realizovala 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. 

Súčasťou obsahu tohto programu sú aj predmety, ktoré kultivujú osobnosť študenta, poskytujú 

mu široký rozhľad a robia ho citlivým na etické dimenzie sociálnej práce. 

Absolventi magisterského štúdia v študijnom programe Riadenie a organizácia sociálnych 

služieb sa môžu uplatniť v pracovných pozíciách: 

ako riadiaci zamestnanci na úrovni stredného a vyššieho manažmentu vo všetkých 

organizáciách poskytujúcich alebo koordinujúcich sociálne služby. To zahrňuje ako celkové 

vedenie organizácie, tak aj vedenie tímov, samostatných agend, rôznych úsekov alebo 

medziodborovej spolupráce, 

ako zamestnanci, ktorí vedú a podporujú odborný rast nových a začínajúcich pracovníkov a 

zabezpečujú praktickú výučbu na pracoviskách, 

ako zamestnanci pre plánovanie arealizáciu regionálnych, národných amedzinárodných 

projektov, pracovníci vnadnárodných inštitúciách vdanej oblasti, 

ako zamestnanci v oblasti fundraisingu organizácie, 

ako vedúci zamestnanci voblasti manažmentu kvality, evaluácie, školenia a ďalšieho 

vzdelávania v v sociálnych inštitúciách, 

ako výskumníci, analytici a koncepční zamestnanci v inštitúciách zaoberajúcich sa riadením 

sociálnych služieb na úrovni lokálnej, oblastnej a centrálnej, 



ako zamestnanci vykonávajúci poradenské funkcie vo verejnej správe, poprípade politickej 

reprezentácii, v zvláštnom prípade pri vedení oddelenia vo vzťahu ku komunitnému 

plánovaniu, 

ako vedúci zamestnanci v personálnej úrovni organizácie poskytujúcej alebo koordinujúcej 

sociálne služby.  

 

3 VEDECKO VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ  
 

Publikačná a prednášková činnosť  

 

V roku 2018 publikovali členovia Katedry sociálnej práce celkovo 56 publikácií. 

 

Kategória publikácie  Počet  

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvá 1 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach  

Web of Science alebo SCOPUS  

12 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 

Web  of Science alebo SCOPUS 

2 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 1 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 6 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 

5 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 10 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách   7 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií  

 

1 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 3 

BCI Skriptá a učebné texty 3 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 

5 

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, 

encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 

1 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej 

z predchádzajúcich kategórií 

2 

SPOLU   59 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvá 

MYDLÍKOVÁ, E. 2018. Posudzovanie sociálnej rizikovosti rodiny - 1. vyd. - Trnava 

(Slovensko) : Trnavská univerzita v Trnave. Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné 

pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 

2018. - 127 s. - slovenčina. - ISBN 978-80-568-0079-9. - TUT ID E072641. - TUTZSKSP  
 

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS                                           

DOBRÍKOVÁ, P., MEŠKOVÁ, B. 2018. Význam canisterapie v paliatívnej starostlivosti. In: 

Onkologie.  12(Suppl A) Hospicová a paliativní péče. 12/2018.  ISNN 1802-4475p, ISNN 

1803-5345e.s. 26-29. SCOPUS. 



DOBRÍKOVÁ, P., PREDÁČOVÁ, S., SLANÁ, M., SLANÝ, J.:  Early intervention in type 1 

diabetes melitus patients according to metabolic compensation and use of instrumental social 

support. Včasná intervencia pri ochorení diabetes mellitus 1. typu z hľadiska úrovne 

metabolickej kompenzácie a využívania inštrumentálnej sociálnej opory. Sociálno-

psychologické dôsledky včasnej intervencie u detí s diabetes mellitus 1. typu. In: Česko-

slovenská pediatrie. ISSN 0069-2328. Roč. 73, č. 1, s. 32-39. SCOPUS. 

 

DOBRÍKOVÁ, P., STACHUROVÁ. D., SLANÁ, M., LITTLECHILD, B. 2018. The quality 

of life of hospitalized and outpatient oncological patients [print] In: Kontakt.  ISSN 1212-

4117. Vol. 20, no. 1, p. e57-e62. SCOPUS. 

 

LEVICKÁ, J. 2018. Prínos Ústavu M.R. Štefánika ku vzdelávaniu sociálnych pracovníkov na 

Slovensku In: Sociální práce / Sociálna práca. ISSN 1213-6204. Roč. 18, č. 5, s. 35-51. 

SCOPUS. 

 

KOVALČÍKOVÁ, N., BÁNOVČINOVÁ, A. 2018. Intergenerational solidarity from the 

perspective of different generations.  In Sociální práce/Sociálná práca. ISSN 1213-6204. Roč. 

18, č. 1, s. 67-83.  

 

MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K., DOBRÍKOVÁ, P., SLANÁ, M., HROMKOVÁ, M. 

2018. Quality of life in parents of children with cerebral palsy – a comprehensive overview. 

In: Quality and Its Perspectives, with the subtitle: Multidisciplinary Approach to Patient 

Care.  Padubice: University of Pardubice, Faculty of Health Studies.. p. 53-61   

 

MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K., SCHNEIDEROVÁ, K., DOBRÍKOVÁ, P., SLANÁ, 

M., HROMKOVÁ, M. 2018. Možnosti zvládania nezvratnej progresie Duchennovej 

muskulárnej dystrofie v procese zmierovania sa so smrťou z pohľadu rodiča. In: Onkologie.  

12(Suppl A) Hospicová a paliativní péče. 12/2018 ISNN 1802-4475p, ISNN 1803-5345e .s. 

39-42. SCOPUS. 

 

PREDÁČOVÁ, S., DOBRÍKOVÁ, P. 2018. Scientific Findings Regarding Palliative Sedation 

in Relation to Existential Distress. In: Onkologie.  12(Suppl A) Hospicová a paliativní péče. 

12/2018. ISNN 1802-4475p, ISNN 1803-5345e. s. 12-15. SCOPUS. 

 

SLANÁ M., HROMKOVÁ M., MOLNAROVÁ LETOVANCOVÁ, K., SCHNEIDEROVÁ, 

K. 2018. Everything has changed: Reflection of parenting children with Duchenne muscular 

dystrophy. In: Pensée plurielle: Recherches participatives et/ou collaboratives. ISBN 978-2-

8073-9235-9. ISSN 1376-0963. Vol. 48, Issue 2, s. 133-143. 

 

SLANÁ, M., HROMKOVÁ, M., MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K., SLANÝ, J. 2018. 

Psychosociální kontext pacientů s muskulárními dystrofiami. In: Pediatrie – účasť na XX. 

Prešovských pediatrických dňoch s medzinárodnou účasťou. 

 

ŠKODOVÁ Z., BÁNOVČINOVÁ, Ľ., BÁNOVČINOVÁ, A. 2018. Attitudes towards 

communication skills among nursing students and its association with sense of coherence. In: 

Kontakt. ISSN 1212-4117. Roč. 20, č. 1, s. 18-23. 

 

MYDLÍKOVÁ, E. 2018. Diagnostikovanie versus posudzovanie v sociálnej práci. In: 

Sociální práce/sociálna práca.- ISSN 1213-6204.-Roč.18,č.6 (2018), s.58-64. (SCOPUS)  
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ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS 

BOTEK, O. 2018. Challenges of early child intervention in Slovakia and The Czech republic. 

In: Acta Missiologica.  ISSN 1337-7515. Vol. 12, no. 2, pp. 98-105. WOS. 

LEVICKÁ, J., LEVICKÁ, K., BÁNOVČINOVÁ, A., KOVALČÍKOVÁ, N.  2018. Several 

risks related to the introduction of an early interventionservice in the Slovak republic. In: Acta 

Missiologica. ISSN 1337-7515. Vol. 12, no. 2, pp. 106-118.  WOS. 

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch  

HROMKOVÁ, M., SLANÁ, M., MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K. 2018. Chronic child 

diseases as the area of interest for social work services, SocioTime, Scientific journal, Volga 

State Universitz of Technology, Russia. ISSN 2410-0773. 

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch  

GÁL, M., LEVICKÁ, K. 2018. Minimálna mzda ako nástroj sociálnej politiky. In: Revue 

sociálnych služieb. ISSN 1338-1075. Roč. 10, č. 2, s. 18-29. 

 

HROMKOVÁ, M., SLANÁ, M., MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K. 2018. Reflektovanie 

zmien života rodín detí s muskulárnou dystrofiou typu Duchenne očami samotných rodičov. 

In: Disputationes scientificae.  

 

KRÁĽOVÁ, Z., JANTOŠOVIČOVÁ, L. 2018. Projekt integrácie detí so zdravotným 

postihnutím do formálneho vzdelávania v regióne Oromia v Etiópii. In: Revue sociálnych 

služieb. ISSN 1338-1075. Roč. 10, č. 1, s. 54-70. 

 

LEVICKÁ, J., LEVICKÁ, K. 2018. Kritická sociálna práca – Global Agenda a slovenská 

sociálna práca. In: Revue sociálnych služieb. ISSN 1338-1075. Roč. 10, č. 2, s. 42-51. 

 

MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K., HROMKOVÁ, M., SLANÁ, M. 2018. Faktory 

ovplyvňujúce kvalitu života rodičov dieťaťa s DMO. In: Studia Scientifica Facultatis 

Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok. ISSN 1336-2232.  Roč. 17, č. 4, s. 63-69. 

 

RAJNÁKOVÁ, B. 2018. Sociálno-ekonomické zázemie mladistvých klientov s poruchami 

správania. In: Revue sociálnych služieb. ISSN 1338-1075. Roč. 10, č. 2, s. 64-73.  

 

RAJNÁKOVÁ, B., LEVICKÁ, J. 2018. Reflektovanie reziliencie očami odborníkov. 

In: Revue sociálnych služieb. ISSN 1338-1075. Roč. 10, č. 1, s. 72-85.  

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

DANIŠOVÁ, B., LEVICKÁ, J., GÁL. M. 2018. Ethnisch-sensiviter Ansatz in der Slowakei.  

In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 

2018. ISBN 978-80-8105-958-2. s. 18-23. 

 

GÁL, M., LEVICKÁ, J., RAJNÁKOVÁ, B. 2018. Minimum wage in Slovakia and selected 

European countries. In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. Trnava: Univerzita Sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-958-2. s. 108-115. 
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RAJNÁKOVÁ, B., LEVICKÁ, J., DANIŠOVÁ. B. 2018. Resilienz bei Jugendlichen mit 

Verhaltensstörungen. In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. Trnava: Univerzita Sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave, ISBN 978-80-8105-958-2. s. 83-90. 

 

SCHMIDTOVÁ, V.,  SLANÝ, J. 2018. Support group as a non-pharmacological approach in 

the care of a person with Alzheimer´s disease / In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. 

Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-958-2. s. 166-169. 

 

SILNÁ, S., KOVALČÍKOVÁ, N. 2018.   The quality of life in celiac disease patients. In: 

Sprachkompetenz in der Wissenschaft.  Trnava : Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  

ISBN 978-80-8105-958-2. s. 170- 173.   

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

BÁNOVČINOVÁ, KOVALČÍKOVÁ, N., LEVICKÁ, J. 2018. Specifics of Family 

Functioning with Children with Disabilities. In: SGEM 2018.  Sofia : STEF92 Technology. 

ISBN 978-619-7408-55-3. ISSN 2367-5659. pp.795-802. 

 

BÁNOVČINOVÁ, A., ŠELPÖCIOVÁ, Z. 2018. The Influence of Parenthood on the Risk 

behavior of Youth. In: SGEM 2018.  Sofia : STEF92 Technology. ISBN 978-619-7408-55-3. 

ISSN 2367-5659. pp.915-922. 

 

GÁL, M., LEVICKÁ, J. 2018. Chudoba ako riziko ohrozujúce fungovanie rodiny/ Martin  

Konferencia v Hradci Králové  2018 

 

KOVALČÍKOVÁ, N., SILÁ, S., MLYNČEKOVÁ, V. 2018. The Needs of Families with 

a Child with Disability. In: SGEM 2018.  Sofia : STEF92 Technology. ISBN 978-619-7408-

55-3. ISSN 2367-5659. pp. 923-930. 

 

LEVICKÁ, K., DOBÍKOVÁ, P., PREDÁČOVÁ, S., TRUHLÁŘOVÁ, Z., VOSEČKOVÁ, 

A. 2018. Social and Psychological Aspects of Coping with Disease in Type 1 Diabetes 

Adolescent Patients in Context of Differing Level of Metabolic Compensation. In: SGEM 

2018.  Sofia: STEF92 Technology. ISBN 978-619-7408-55-3. ISSN 2367-5659. pp.745-756.  

 

RAJNÁKOVÁ, B., LEVICKÁ, J. 2018. Aktuálny stav skúmania reziliencie u mládeže 

s poruchami správania v rezidenciálnej starostlivosti. Konferencia v Hradci Králové  2018 

 

UHNÁKOVÁ, D. 2018. Súčasné možnosti sociálnej práce pri práci s rodinou 

v ekonomických ťažkostiach.  Konferencia v Hradci Králové  2018 

 

UHNÁKOVÁ, D., LEVICKÁ, J. 2018. Potential negative impacts of the divorce process as 

a form of psychological violence. SGEM 2018, Albena, Bulgaria, pp. 313 – 319. 

 

UHNÁKOVÁ, D., LEVICKÁ, J. 2018. Public opinion about physical punishment of children 

in Slovakia. Riga 2018  

 

ŽÁKOVÁ, M., KRAJČÍROVÁ, M. 2018. Quality of life of men and women using drugs in 

Western Slovakia [elektronický zdroj]. In: SHS Web of Conferences. London: Édition 

Diffusion Presse Sciences. ISBN 978-2-7598-9059-0. pp. 1-12 [online]. 

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách   
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HROMKOVÁ, M., SLANÁ, M., MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K. 2018. Život rodín 

detí s muskulárnou dystrofiou typu Duchenne. In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 

2018. Ružomberok: Verbum, ISBN 978 – 80 – 561 – 0563 – 4, s. 128 – 138. 143. 

 

KRIŽANOVÁ, K., DOBRÍKOVÁ, P. 2018. Fakty a mýty o liečbe bolesti z medicínskeho 

a sociálnopsychologického pohľadu. In. Zborník z 8. ročník medzinárodnej konferencie 

hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Trnava: FZaSP TU. ISBN 978-80-568-0142-0. str. 12-

21. 

 

LEVICKÁ, J. 2018. Misia ako formatívny prvok sociálnej práce. In: Premeny sociálnej práce 

v čase.  Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISBN 978-80-8152-544-5. s. 6-

12. 

 

LEVICKÁ, K. 2018. Montessori pre seniorov s demenciou. In: Expresívne terapie vo vedách 

o človeku 2018. Ružomberok: Verbum. ISBN 978-80-561-0563-4. s. 171-177.  

 

MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K., HROMKOVÁ, M., SLANÁ, M. 2018. Demencia ako 

jedna z tém v paliatívnej starostlivosti / Dementia as One of the Topics in Palliative Care. In: 

Zborník z 8. ročníka medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. 

Trnava: FZaSP TU. ISBN 978-80-568-0142-0. s. 52-59.  

 

UHNÁKOVÁ, D., LEVICKÁ, J. 2018. Vybrané identifikátory ovplyvňujúce profesijnú 

identitu sociálnych pracovníkov na Slovensku. In: Premeny sociálnej práce v čase. Košice: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISBN 978-80-8152-544-5. s. 21-27. 

 

MYDLÍKOVÁ, E. 2018. Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky synCAN. In: Čo 

s bielymi miestami v efektívnej pomoci obetiam domáceho násilia. Trnavská univerzita 

v Trnave,2018. – s. 33-38.  ISBN 978-80-568-0153-6  

 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií  

LEVICKÁ, K.,  UHNÁKOVÁ, D., LEVICKÁ, J. 2018. Professional identity of social work - 

comparison of Czech Republic and Slovakia. In: 8th European conference for social work 

research. Edinburgh: University of Edinburgh, School of social and political science. ISBN 

978-1-9999205-7-9. p. 46. 

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 

BÁNOVČINOVÁ, A. KOVALČÍKOVÁ, N., LEVICKÁ, J. 2018. Vplyv formálnych a 

neformálnych zdrojov opory na kvalitu života rodiny. In: Evaluácia včasnej intervencie. 

Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce. ISBN 978-80-568-0109-3. s. 18-19. 

 

SCHMIDTOVÁ, V., SLANÝ, J., MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K. 2018. Zdravotné 

postihnutie a súrodenecké vzťahy. In: Evaluácia včasnej intervencie. Trnava: Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce. ISBN 978-80-568-0109-3. s. 11-12. 

 

SILNÁ, S., KOVALČÍKOVÁ, N. 2018. Potreby rodiny s dieťaťom so zdravotným 

postihnutím / The needs of families with a child with disability. In: Evaluácia včasnej 

intervencie. Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. ISBN 978-80-568-0109-3. 

s. 20. 
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BCI Skriptá a učebné texty  

HROMKOVÁ, M., VAVERČÁKOVÁ, M. 2018. Marketing a fundraising v sociálnych 

službách. Trnava: FZaSP TU v Trnave . ISBN 978-80-568 0136. EAN978805680137 

 

VAVERČÁKOVÁ, M., HROMKOVÁ, M. 2018. Manažment v sociálnej práci. Trnava: 

FZaSP TU v Trnave. ISBN 978-80-568-0136-9. EAN 9788056801369. 

 

VAVERČÁKOVÁ, M., HROMKOVÁ, M. 2018. Riadenie ľudských zdrojov. Trnava: FZaSP 

TU v Trnave.  ISBN 978-80-568-0135-2 EAN 9788056801352 

 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

HROMKOVÁ, M. 2018. Social service of early intervention as a help for families with 

children with disabilities. In: Sociaľno-gumanitarnye nauki i praktiki v XXI veke. Joškar-Ola: 

Ministerstvo obrazovanija i nauki rossijskoj federacii Povolžskij gosudarstvennjaj 

technologičeskij univerzitet fakultet sociaľňich technologij Pgtu, 2018. ISBN 978-5-906541-

21-5.  

 

KOVALČÍKOVÁ, N., SILNÁ, S. The families with a child with chronical disease diabetes 

mellitus = Semi s deťmi s chroničeskim diagnozom diabet.  

In: Sociaľno-gumanitarnye nauki i praktiki v XXI veke. Joškar-Ola: Ministerstvo obrazovanija 

i nauki rossijskoj federacii Povolžskij gosudarstvennjaj technologičeskij univerzitet fakultet 

sociaľňich technologij Pgtu. ISBN 978-5-906541-21-5. pp. 98-101. 

 

LEVICKÁ, J. GÁL, M. 2018. Minimum wage and its impact on (un)employment = 

Minimaľnaja zarabotnaja plata i ee vlijanie na bezpaboticu. In: Sociaľno-gumanitarnye nauki 

i praktiki v XXI veke. Joškar-Ola: Ministerstvo obrazovanija i nauki rossijskoj federacii 

Povolžskij gosudarstvennjaj technologičeskij univerzitet fakultet sociaľňich technologij Pgtu. 

ISBN 978-5-906541-21-5. s. 65-68. 

 

MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K. 2018. Emotional wellbeing of parents of children with 

cerebral palsy = Emocionaľnoe sostojanie roditeleJ detej s serebraľnym paraličom. In: 

Sociaľno-gumanitarnye nauki i praktiki v XXI veke. Joškar-Ola: Ministerstvo obrazovanija i 

nauki rossijskoj federacii Povolžskij gosudarstvennjaj technologičeskij univerzitet fakultet 

sociaľňich technologij Pgtu.  ISBN 978-5-906541-21-5. pp. 68-71. 

 

SCHMIDTOVÁ, V., MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K., SLANÝ, J. 2018. Percetion of 

child´s disability by siblings = Vosprijatie invalidnosti rebenka ego okruženiem. In: Sociaľno-

gumanitarnye nauki i praktiki v XXI veke. Joškar-Ola: Ministerstvo obrazovanija i nauki 

rossijskoj federacii Povolžskij gosudarstvennjaj technologičeskij univerzitet fakultet 

sociaľňich technologij Pgtu. ISBN 978-5-906541-21-5. pp. 101-103. 

 

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 

slovníky, zborníky, atlasy...) 

MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K. 2018. Zborník z 8. ročníka Medzinárodnej 

konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Trnava: FZaSP TU, ISBN 978-80-568-

0142-0. 122 s. 

 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej 

z predchádzajúcich kategórií 
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MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K., HROMKOVÁ, M., SLANÁ, M. 2018. Evaluácia 

včasnej intervencie. Zborník z konferencie. 1. vyd., Trnava: FZaSP TU,  ISBN 978 – 80 – 568 

– 0109 – 3. 31 s. 

 

PATYI, P., UHNÁKOVÁ, D., MYDLÍKOVÁ, E., KOVÁČOVÁ, M. (eds.) 2018. Čo s 

bielymi miestami v pomoci obetiam domáceho násilia [elektronický zdroj]: zborník z 

medzinárodnej konferencie /- 1. vydanie. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. ISBN 978-

80-568-0153-6. 38 s.  

 

Mediálne výstupy v roku 2018 

 

Názov reportáže: Znevýhodnené deti to budú mať o niečo ľahšie 

Zúčastnené osoby za KSP: Ondrej Botek, Eva Mydlíková, Miriam Slaná 

Médium: MY Trnava 

Link na reportáž: https://mytrnava.sme.sk/c/22012913/znevyhodnene-deti-to-budu-mat-o-

nieco-lahsie.html 

 

Názov reportáže:   Ondrej Botek z TU sa stal členom britskej Kráľovskej spoločnosti 

Zúčastnené osoby za KSP: Ondrej Botek 

Médium: TASR, Školský servis, My Trnava, z Piešťan 

Link na reportáž: http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/trnava-ondrej-botek-z-tu-sa-stal-

cleno/40104-clanok.html?combinedGlobalTab_teraz=0 

https://www.zpiestan.sk/spravy/ondrej-botek-z-piestan-je-clenom-britskej-kralovskej-

spolocnosti/ 

 

Názov reportáže: Slovák získal prestížne ocenenie 

Zúčastnené osoby za KSP: Ondrej Botek 

Médium: Nový čas 

Link na reportáž: https://www.cas.sk/clanok/658683/slovak-ziskal-prestizne-ocenenie-

ziskanim-tohto-titulu-sa-zaradil-do-vyznamnej-spolocnosti/ 

 

Názov reportáže: Dobré ráno Slovensko 

Zúčastnené osoby za KSP: Ondrej Botek 

Médium: Slovenský rozhlas 

 

Názov reportáže: Relax 

Zúčastnené osoby za KSP: Ondrej Botek 

Médium: TV Ružinov 

Link na reportáž: https://www.facebook.com/230011447430058/videos/389380968159771/ 

 

Názov reportáže: Úspešný projekt trnavských zdravotníkov v Kwale 

Zúčastnené osoby za KSP: Zuzana Kráľová  

Médium: Novinky z Radnice 01.12.2018 (web i print) 

Link na reportáž: http://www.trnava.sk/userfiles/file/nzr%20%20december%20web.pdf 

 

Názov reportáže: V osídlach pomaly plynúceho afrického času  

Zúčastnené osoby za KSP – Zuzana Kráľová 

Médium: Universitas Tyrnaviensis (Časopis Trnavskej univerzity)2/2018  

Link na reportáž: https://www.truni.sk/sites/default/files/kultura/univer-tyrn-2-2018_-

_web.pdf 

https://mytrnava.sme.sk/c/22012913/znevyhodnene-deti-to-budu-mat-o-nieco-lahsie.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22012913/znevyhodnene-deti-to-budu-mat-o-nieco-lahsie.html
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/trnava-ondrej-botek-z-tu-sa-stal-cleno/40104-clanok.html?combinedGlobalTab_teraz=0
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/trnava-ondrej-botek-z-tu-sa-stal-cleno/40104-clanok.html?combinedGlobalTab_teraz=0
https://www.zpiestan.sk/spravy/ondrej-botek-z-piestan-je-clenom-britskej-kralovskej-spolocnosti/
https://www.zpiestan.sk/spravy/ondrej-botek-z-piestan-je-clenom-britskej-kralovskej-spolocnosti/
https://www.cas.sk/clanok/658683/slovak-ziskal-prestizne-ocenenie-ziskanim-tohto-titulu-sa-zaradil-do-vyznamnej-spolocnosti/
https://www.cas.sk/clanok/658683/slovak-ziskal-prestizne-ocenenie-ziskanim-tohto-titulu-sa-zaradil-do-vyznamnej-spolocnosti/
https://www.facebook.com/230011447430058/videos/389380968159771/
http://www.trnava.sk/userfiles/file/nzr%20%20december%20web.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/kultura/univer-tyrn-2-2018_-_web.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/kultura/univer-tyrn-2-2018_-_web.pdf


 

Názov reportáže: Tím pre Keňu na prevenciu infekčných ochorení 

Zúčastnené osoby za KSP: Zuzana Kráľová 

Médium: Universitas Tyrnaviensis (Časopis Trnavskej univerzity)3/2018  

 

Názov reportáže: Spustenie projektu na pobreží Kene- 1.fáza 

Zúčastnené osoby za KSP: Zuzana Kráľová  

Médium: Facebook SlovakAid 08.03.2018 

Link na reportáž: https://www.facebook.com/SlovakAid/ 

 

Názov reportáže: Dlhodobá pomoc kenským zdravotníkom 

Zúčastnené osoby za KSP – Zuzana Kráľová 

Médium: Universitas Tyrnaviensis (Časopis Trnavskej univerzity)1/2018  

Link na reportáž: https://www.truni.sk/sites/default/files/kultura/univer-tyrn-1-2018_-

_na_odsuhl_do_tlace.pdf 

 

 

Názov reportáže: Pomáhame v Keni pri infekčných ochoreniach 

Zúčastnené osoby za KSP: Zuzana Kráľová 

Médium: Web Trnavskej univerzity v Trnave 17.04.2018  

Link na reportáž: https://www.truni.sk/pomahame-v-keni-pri-infekcnych-ochoreniach 

 

Názov reportáže: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce úspešne bojuje proti infekčným 

ochoreniam a podvýžive v Keni 

Médium: Facebook Trnavskej univerzity v Trnave 05.10.2018 

Link na reportáž: https://www.facebook.com/truni.sk/ 

 

Názov reportáže: Náš zdravotnícky tím v plnom nasadení 

Zúčastnené osoby za KSP: Zuzana Kráľová 

Médium: Web Trnavskej univerzity v Trnave 05.10.2018 

Link na reportáž: https://www.truni.sk/nas-zdravotnicky-tim-v-plnom-nasadeni 

 

Názov reportáže: Spustenie projektu na pobreží Kene- 2.fáza 

Zúčastnené osoby za KSP: Zuzana Kráľová 

Médium: Facebook SlovakAid 09.10.2018 

Link na reportáž: https://www.facebook.com/SlovakAid/ 

 

Názov reportáže: Ďalšia úspešná misia FZaSP na africkom kontinente 

Zúčastnené osoby za KSP: Zuzana Kráľová 

Médium: Facebook Katedry sociálnej práce TU FZaSP 11.10.2018 

Link na reportáž: https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-

FZASP-TU-230011447430058/?__tn__=kC-R&eid=ARCxtje7s3sv2B_r5J-

swi2rckFKAZQ53987iR53CzM5n5j20DkT_jRqmImUuu4ZBpgMdCN6Dxj1EwyR&hc_ref=

ARRlTwpVUKKF1A82c3HVpgkgnsMaS3_QfUT2DbWkjEU3pHEe1RuzuvjsE1mr4toWZL

A&fref=tag&__xts__[0]=68.ARALGM-

Y8ET8FQIdV9iGs1fF1TMfL7b6UYV2IzMh5TZ357rjBPpXnAz0wuwHVF1e1zrhRtbvW00

mfptO1o8fPiFkFxeFUdErz6_Xs_9SolysOxjDueVhLcmSd_Q13waRUAc9QJ8rDSLlIeqq5sw

gETN08npCN1FPMqkCAvg5nILTz6k7KiibDEP_oTpfIeYtfvlKZnw7mRQ19HiFMKMygPN

D4rsTOzu1BNemusQd 

 

https://www.facebook.com/SlovakAid/
https://www.truni.sk/sites/default/files/kultura/univer-tyrn-1-2018_-_na_odsuhl_do_tlace.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/kultura/univer-tyrn-1-2018_-_na_odsuhl_do_tlace.pdf
https://www.truni.sk/pomahame-v-keni-pri-infekcnych-ochoreniach
https://www.facebook.com/truni.sk/
https://www.truni.sk/nas-zdravotnicky-tim-v-plnom-nasadeni
https://www.facebook.com/SlovakAid/
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/?__tn__=kC-R&eid=ARCxtje7s3sv2B_r5J-swi2rckFKAZQ53987iR53CzM5n5j20DkT_jRqmImUuu4ZBpgMdCN6Dxj1EwyR&hc_ref=ARRlTwpVUKKF1A82c3HVpgkgnsMaS3_QfUT2DbWkjEU3pHEe1RuzuvjsE1mr4toWZLA&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARALGM-Y8ET8FQIdV9iGs1fF1TMfL7b6UYV2IzMh5TZ357rjBPpXnAz0wuwHVF1e1zrhRtbvW00mfptO1o8fPiFkFxeFUdErz6_Xs_9SolysOxjDueVhLcmSd_Q13waRUAc9QJ8rDSLlIeqq5swgETN08npCN1FPMqkCAvg5nILTz6k7KiibDEP_oTpfIeYtfvlKZnw7mRQ19HiFMKMygPND4rsTOzu1BNemusQd
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/?__tn__=kC-R&eid=ARCxtje7s3sv2B_r5J-swi2rckFKAZQ53987iR53CzM5n5j20DkT_jRqmImUuu4ZBpgMdCN6Dxj1EwyR&hc_ref=ARRlTwpVUKKF1A82c3HVpgkgnsMaS3_QfUT2DbWkjEU3pHEe1RuzuvjsE1mr4toWZLA&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARALGM-Y8ET8FQIdV9iGs1fF1TMfL7b6UYV2IzMh5TZ357rjBPpXnAz0wuwHVF1e1zrhRtbvW00mfptO1o8fPiFkFxeFUdErz6_Xs_9SolysOxjDueVhLcmSd_Q13waRUAc9QJ8rDSLlIeqq5swgETN08npCN1FPMqkCAvg5nILTz6k7KiibDEP_oTpfIeYtfvlKZnw7mRQ19HiFMKMygPND4rsTOzu1BNemusQd
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/?__tn__=kC-R&eid=ARCxtje7s3sv2B_r5J-swi2rckFKAZQ53987iR53CzM5n5j20DkT_jRqmImUuu4ZBpgMdCN6Dxj1EwyR&hc_ref=ARRlTwpVUKKF1A82c3HVpgkgnsMaS3_QfUT2DbWkjEU3pHEe1RuzuvjsE1mr4toWZLA&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARALGM-Y8ET8FQIdV9iGs1fF1TMfL7b6UYV2IzMh5TZ357rjBPpXnAz0wuwHVF1e1zrhRtbvW00mfptO1o8fPiFkFxeFUdErz6_Xs_9SolysOxjDueVhLcmSd_Q13waRUAc9QJ8rDSLlIeqq5swgETN08npCN1FPMqkCAvg5nILTz6k7KiibDEP_oTpfIeYtfvlKZnw7mRQ19HiFMKMygPND4rsTOzu1BNemusQd
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/?__tn__=kC-R&eid=ARCxtje7s3sv2B_r5J-swi2rckFKAZQ53987iR53CzM5n5j20DkT_jRqmImUuu4ZBpgMdCN6Dxj1EwyR&hc_ref=ARRlTwpVUKKF1A82c3HVpgkgnsMaS3_QfUT2DbWkjEU3pHEe1RuzuvjsE1mr4toWZLA&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARALGM-Y8ET8FQIdV9iGs1fF1TMfL7b6UYV2IzMh5TZ357rjBPpXnAz0wuwHVF1e1zrhRtbvW00mfptO1o8fPiFkFxeFUdErz6_Xs_9SolysOxjDueVhLcmSd_Q13waRUAc9QJ8rDSLlIeqq5swgETN08npCN1FPMqkCAvg5nILTz6k7KiibDEP_oTpfIeYtfvlKZnw7mRQ19HiFMKMygPND4rsTOzu1BNemusQd
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/?__tn__=kC-R&eid=ARCxtje7s3sv2B_r5J-swi2rckFKAZQ53987iR53CzM5n5j20DkT_jRqmImUuu4ZBpgMdCN6Dxj1EwyR&hc_ref=ARRlTwpVUKKF1A82c3HVpgkgnsMaS3_QfUT2DbWkjEU3pHEe1RuzuvjsE1mr4toWZLA&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARALGM-Y8ET8FQIdV9iGs1fF1TMfL7b6UYV2IzMh5TZ357rjBPpXnAz0wuwHVF1e1zrhRtbvW00mfptO1o8fPiFkFxeFUdErz6_Xs_9SolysOxjDueVhLcmSd_Q13waRUAc9QJ8rDSLlIeqq5swgETN08npCN1FPMqkCAvg5nILTz6k7KiibDEP_oTpfIeYtfvlKZnw7mRQ19HiFMKMygPND4rsTOzu1BNemusQd
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/?__tn__=kC-R&eid=ARCxtje7s3sv2B_r5J-swi2rckFKAZQ53987iR53CzM5n5j20DkT_jRqmImUuu4ZBpgMdCN6Dxj1EwyR&hc_ref=ARRlTwpVUKKF1A82c3HVpgkgnsMaS3_QfUT2DbWkjEU3pHEe1RuzuvjsE1mr4toWZLA&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARALGM-Y8ET8FQIdV9iGs1fF1TMfL7b6UYV2IzMh5TZ357rjBPpXnAz0wuwHVF1e1zrhRtbvW00mfptO1o8fPiFkFxeFUdErz6_Xs_9SolysOxjDueVhLcmSd_Q13waRUAc9QJ8rDSLlIeqq5swgETN08npCN1FPMqkCAvg5nILTz6k7KiibDEP_oTpfIeYtfvlKZnw7mRQ19HiFMKMygPND4rsTOzu1BNemusQd
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/?__tn__=kC-R&eid=ARCxtje7s3sv2B_r5J-swi2rckFKAZQ53987iR53CzM5n5j20DkT_jRqmImUuu4ZBpgMdCN6Dxj1EwyR&hc_ref=ARRlTwpVUKKF1A82c3HVpgkgnsMaS3_QfUT2DbWkjEU3pHEe1RuzuvjsE1mr4toWZLA&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARALGM-Y8ET8FQIdV9iGs1fF1TMfL7b6UYV2IzMh5TZ357rjBPpXnAz0wuwHVF1e1zrhRtbvW00mfptO1o8fPiFkFxeFUdErz6_Xs_9SolysOxjDueVhLcmSd_Q13waRUAc9QJ8rDSLlIeqq5swgETN08npCN1FPMqkCAvg5nILTz6k7KiibDEP_oTpfIeYtfvlKZnw7mRQ19HiFMKMygPND4rsTOzu1BNemusQd
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/?__tn__=kC-R&eid=ARCxtje7s3sv2B_r5J-swi2rckFKAZQ53987iR53CzM5n5j20DkT_jRqmImUuu4ZBpgMdCN6Dxj1EwyR&hc_ref=ARRlTwpVUKKF1A82c3HVpgkgnsMaS3_QfUT2DbWkjEU3pHEe1RuzuvjsE1mr4toWZLA&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARALGM-Y8ET8FQIdV9iGs1fF1TMfL7b6UYV2IzMh5TZ357rjBPpXnAz0wuwHVF1e1zrhRtbvW00mfptO1o8fPiFkFxeFUdErz6_Xs_9SolysOxjDueVhLcmSd_Q13waRUAc9QJ8rDSLlIeqq5swgETN08npCN1FPMqkCAvg5nILTz6k7KiibDEP_oTpfIeYtfvlKZnw7mRQ19HiFMKMygPND4rsTOzu1BNemusQd
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/?__tn__=kC-R&eid=ARCxtje7s3sv2B_r5J-swi2rckFKAZQ53987iR53CzM5n5j20DkT_jRqmImUuu4ZBpgMdCN6Dxj1EwyR&hc_ref=ARRlTwpVUKKF1A82c3HVpgkgnsMaS3_QfUT2DbWkjEU3pHEe1RuzuvjsE1mr4toWZLA&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARALGM-Y8ET8FQIdV9iGs1fF1TMfL7b6UYV2IzMh5TZ357rjBPpXnAz0wuwHVF1e1zrhRtbvW00mfptO1o8fPiFkFxeFUdErz6_Xs_9SolysOxjDueVhLcmSd_Q13waRUAc9QJ8rDSLlIeqq5swgETN08npCN1FPMqkCAvg5nILTz6k7KiibDEP_oTpfIeYtfvlKZnw7mRQ19HiFMKMygPND4rsTOzu1BNemusQd


Názov reportáže: „Pozvánka na Africké fórum“ 

Médium: Web Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 06.11.2018 

Link na reportáž: http://fzsp.truni.sk/oznamy/pozvanka-na-africke-

forum?fbclid=IwAR1n3sImTo1dBPsR6O-HfAJaQ5FKo9aXt2l6IgiyNbkZg_jrtgg_HsSn9BA 

 

Názov reportáže: Na pomoc rodinám s postihnutým dieťaťom 

Zúčastnené osoby za KSP: Miriam Slaná  

Médium: SME – regióny  

Link na reportáž: https://mytrnava.sme.sk/c/22008050/na-pomoc-rodinam-s-postihnutym-

dietatkom.html 

 

Názov reportáže: Dobré ráno Slovensko – téma šťastie  

Zúčastnené osoby za KSP: Katarína Levická 

Médium: Slovenský rozhlas 

 

Názov reportáže: Chystá sa spanie na ulici: Trnavčania si prvýkrát vyskúšajú život ľudí 

bez domova  

Zúčastnené osoby za KSP: Katarína Levická  

Médium: Trnava 24 

Link na reportáž: https://trnava.dnes24.sk/chysta-sa-spanie-na-ulici-trnavcania-si-prvykrat-

vyskusaju-zivot-ludi-bez-domova-313427 

 

Názov reportáže: Noc vonku  

Zúčastnené osoby za KSP: Katarína Levická  

Médium: Mestská televízia Trnava 

Link na reportáž: http://www.mtt.sk/up/clanky-spravodajstvo/Noc-vonku-12-11-2018 

 

Názov reportáže: Tipy na skvelé akcie: Pozývame na Slíže aj prespať na ulici v kartóne 

Zúčastnené osoby za KSP: Katarína Levická  

Médium: Žena.sk 

Link na reportáž: https://zena.pluska.sk/tipy-na-skvele-akcie-pozyvame-na-slize-aj-prespat-

na-ulici-v-kartone/rodina/rodinny-zivot/910702.html 

 

Názov relácie: Noc vonku bude po prvý raz aj v Trnave 

Zúčastnené osoby za KSP: Katarína Levická 

Médium: Novinky z radnice 

Link na reportáž: http://www.trnava.sk/userfiles/file/nzr%20november%2018%20web.pdf 

 

Názov reportáže: V Trnave si mohli ľudia vyskúšať spanie na ulici  

Zúčastnené osoby za KSP: Katarína Levická 

Médium: RTVS, rádio Regina Západ  

Link na reportáž: http://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/179997/v-trnave-

si-mohli-ludia-vyskusat-spanie-na-ulici 

 

Názov reportáže: Noc vonku po prvý raz aj v Trnave 

Zúčastnené osoby za KSP: Katarína Levická 

Médium: RTVS 

Link na reportáž: http://ireporter.rtvs.sk/videa/videa/noc-vonku-po-prvy-raz-aj-v-trnave/ 

 

Názov reportáže: Spravodajský súhrn (10.11.2018) 

http://fzsp.truni.sk/oznamy/pozvanka-na-africke-forum?fbclid=IwAR1n3sImTo1dBPsR6O-HfAJaQ5FKo9aXt2l6IgiyNbkZg_jrtgg_HsSn9BA
http://fzsp.truni.sk/oznamy/pozvanka-na-africke-forum?fbclid=IwAR1n3sImTo1dBPsR6O-HfAJaQ5FKo9aXt2l6IgiyNbkZg_jrtgg_HsSn9BA
https://trnava.dnes24.sk/chysta-sa-spanie-na-ulici-trnavcania-si-prvykrat-vyskusaju-zivot-ludi-bez-domova-313427
https://trnava.dnes24.sk/chysta-sa-spanie-na-ulici-trnavcania-si-prvykrat-vyskusaju-zivot-ludi-bez-domova-313427
http://www.mtt.sk/up/clanky-spravodajstvo/Noc-vonku-12-11-2018
https://zena.pluska.sk/tipy-na-skvele-akcie-pozyvame-na-slize-aj-prespat-na-ulici-v-kartone/rodina/rodinny-zivot/910702.html
https://zena.pluska.sk/tipy-na-skvele-akcie-pozyvame-na-slize-aj-prespat-na-ulici-v-kartone/rodina/rodinny-zivot/910702.html
http://www.trnava.sk/userfiles/file/nzr%20november%2018%20web.pdf
http://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/179997/v-trnave-si-mohli-ludia-vyskusat-spanie-na-ulici
http://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/179997/v-trnave-si-mohli-ludia-vyskusat-spanie-na-ulici
http://ireporter.rtvs.sk/videa/videa/noc-vonku-po-prvy-raz-aj-v-trnave/


Zúčastnené osoby za KSP: Katarína Levická 

Médium: TV LUX 

Link na reporáž: 

https://www.tvlux.sk/archiv/play/17863?fbclid=IwAR1gT0ixS_P2UM8FeGGHAzxaFPhaJzr

GWq6ZtnMgx6LAzjOhPu-_AXSPfWc 

 

 
Názov reportáže: Ešte to nemá vyhraté (1.8.2018)  

Zúčastnené osoby: Eva Mydlíková 

Médium: Plus 7 dní  

Link:  

https://plus7dni.pluska.sk/domov/psychologicka-bliziacom-prepusteni-rezesovej-

varholikovej-terapie-ani-odbornici-jej-nepomozu 

 

Názov reportáže: Žiadna rovnosť za mrežami (31.7.2018)  

Zúčastnené osoby: Eva Mydlíková 

Médium: Plus 7 dní  

Link  

https://plus7dni.pluska.sk/domov/nedotknutelny-aj-vazbe-odbornicka-vyjadrila-marianovi-

kocnerovi 

 

Názov reportáže: Relácia Aréna (31.1.2018)  

Zúčastnené osoby: Eva Mydlíková 

Médium: TV Ružinov  

Link: http://www.tvr.sk/tvprogram/arena/arena/2018-01-31-160000 

Názov reportáže: Dobré ráno Slovensko – téma obľúbenosť u šéfa (január 2018)    

Zúčastnené osoby za KSP: Eva Mydlíková 

Médium: Slovenský rozhlas 

Názov reportáže: Najviac odvahy som potrebovala pri kauze Čistý deň   

Zúčastnené osoby: Eva Mydlíková 

Médium: Lenna, jn 2018 č.31 

 

Názov reportáže: Sloboda ako reality šou    

Zúčastnené osoby: Eva Mydlíková 

Médium: Plus 7 dní, 2.8.2018 č.31 

 

Názov reportáže: Ježiško za mrežmi   

Zúčastnené osoby: Eva Mydlíková 

Médium: Plus 7 dní, 20.12.2018 č.51-52 

 

Projekty, na ktorých participovali členovia KSP v roku 2018 participovali  

 

Členovia KSP spolupracovali na riešení nasledujúcich domácich aj zahraničných projektov:  

 

APVV – 14 – 0646 „Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v 

podmienkach Slovenska“ 

https://www.tvlux.sk/archiv/play/17863?fbclid=IwAR1gT0ixS_P2UM8FeGGHAzxaFPhaJzrGWq6ZtnMgx6LAzjOhPu-_AXSPfWc
https://www.tvlux.sk/archiv/play/17863?fbclid=IwAR1gT0ixS_P2UM8FeGGHAzxaFPhaJzrGWq6ZtnMgx6LAzjOhPu-_AXSPfWc
https://plus7dni.pluska.sk/domov/psychologicka-bliziacom-prepusteni-rezesovej-varholikovej-terapie-ani-odbornici-jej-nepomozu
https://plus7dni.pluska.sk/domov/psychologicka-bliziacom-prepusteni-rezesovej-varholikovej-terapie-ani-odbornici-jej-nepomozu
https://plus7dni.pluska.sk/domov/nedotknutelny-aj-vazbe-odbornicka-vyjadrila-marianovi-kocnerovi
https://plus7dni.pluska.sk/domov/nedotknutelny-aj-vazbe-odbornicka-vyjadrila-marianovi-kocnerovi
http://www.tvr.sk/tvprogram/arena/arena/2018-01-31-160000?fbclid=IwAR3rvhrdjhmVQR40frOCNYXiCxM_M_FFerutLNGmNkR0lMg-J6x-lRM7Ad0


Cieľom projektu je zistiť reálny stav v oblasti poskytovania služby včasnej intervencie v SR a 

zároveň identifikovať potreby poskytovateľov služby včasnej starostlivosti, identifikovať 

potreby rodičov detí so zdravotným postihnutím a v neposlednom rade zistiť aký má vplyv 

služby včasnej intervencia na rozvoj potenciálu dieťaťa so zdravotným postihnutím.  

 

APVV – 16 – 0205 „Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu“ 

Celkovým cieľom projektu je identifikovať mechanizmy, ktoré by viedli k včasnej 

identifikácii syndrómu CAN.  

 

VEGA 1/0322/18 „Pracujúca chudoba“ 

Hlavným cieľom predkladaného projektu je analyzovať životnú situáciu rodín, ktoré sú aj 

napriek príjmu z pracovnej činnosti ohrozené chudobou. 

 

VEGA č.1/0341/17 „Identifikácia prejavov sociálnej rizikovosti rodín vo vybratých 

indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodín“ 

Cieľom projektu je identifikovať prejavy sociálnej rizikovosti rodín vo vybratých 

indikátoroch a skúmať ich vplyv na sociálne fungovanie rodín a zistiť, ktoré kompenzačné 

mechanizmy dokážu sociálne zlyhávanie rodiny eliminovať. Dizajn výskumu je postavený na 

kombinácii kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu spracovania výskumných dát. 

Výskumnú vzorku tvoria odborní pracovníci a členovia rodín preto, aby sme mohli 

komparovať získané poznatky,a tak zvýšiť ich validitu.  

 

SAMRS/2017/KE/1/2 „Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale 

pre zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom infekčných 

ochorení“ 

Cieľom projektu je zlepšiť zdravotný stav obyvateľov Kene, predovšetkým matiek a detí do 

5.roku života znížením chorobnosti a úmrtnosti na infekčné ochorenia predchádzaním 

epidémií včasnou realizáciou preventívnych a represívnych opatrení v miestach ohniska 

nákazy a zefektívnením systému dohľadu nad výskytom infekčných ochorení a stavov 

podmieňujúcich ich výskyt. 

 

IMAS II „Improving Assistance in Inclusive Educational Settings II“ 

Cieľom projektu je rozvoj a posilňovanie inkluzívnych kompetencií profesionálov, 

pracujúcich v školskom prostredí, najmä školenie asistentov v základných témach ako: 

inklúzia, vnímanie postihnutia, sociálne a behaviorálne problémy, PAS, poruchy učenia, atď., 

s využitím participatívneho výskumu s deťmi s postihnutím i bez postihnutia 

 

Vedecké a odborné podujatia realizované Katedrou sociálnej práce v roku 2018  

 

V máji sa na pôde Katedry sociálnej práce organizovali dve vedecké konferencie. Prvá, 

s názvom Res Socialis Evaluácia včasnej intervencie, sa venovala problematike včasnej 

intervencie. Druhou konferenciou bol 8. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej 

a paliatívnej starostlivosti. Oboch konferencií sa zúčastnili aj významní odborníci zo 

zahraničia.  

Členovia Katedry sociálnej práce TU v Trnave sa podieľali aj na organizovaní medzinárodnej 

konferencie Kvalita a její perspektivy, ktorá sa konala v apríli v Pardubiciach, ČR.   

Okrem vedeckých podujatí sa na Katedre sociálnej práce konali aj ďalšie významné podujatia. 

Medzi nimi to bola medzinárodná odborná konferencia Dobrá prax – naša prax, ktorá sa 

konala v marci. Konferencia je priestorom pre stretávanie sa praktikov z oblasti sociálnych 



služieb. Tento rok išlo už o jubilejný 10. ročník podujatia, ktoré Katedra sociálnej práce 

pripravuje v spolupráci s TTSK.  

KSP sa zapojila do osláv Medzinárodného dňa Rómov organizáciou podujatia Amen Savore, 

ktoré sa uskutočnilo v apríli.  

V spolupráci s Centrom Slniečko sa v novembri konala medzinárodná odborná konferencia 

„Čo s bielymi miestami v pomoci obetiam domáceho násilia na Slovensku?“. V novembri sa 

na KSP realizoval aj Seminár včasnej intervencie. Členovia KSP rovnako participovali na 

organizovaní Afrického fóra.  

 

 

 

4 DOMÁCA A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ZAHRANIČNÉ     

   VZŤAHY  
 

Spolupracujúce domáce inštitúcie 

Centrum pomoci pre rodinu 

Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o. 

Mesto Trnava  

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

MPSVaR 

Ôsmy svetadiel 

Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury  

Trnavská arcidiecézna charita 

Trnavský samosprávny kraj 

ÚPSVaR Trnava 

Únia slabozrakých a nevidiacich Trnava  

Združenie STORM 

 

Spolupracujúce zahraničné univerzity a inštitúcie 

Dragomanov University 

European Research Institute for Social Work 

Fachhochschule Campus Wien  

Hochschule München  

Jagiellonian University  

Jihočeská Univerzita v Českých Budějoviciach 

Kolpingo kolegija  

Ostravská univerzita  

Univerzita Debrecén 

Univerzita Hradec Králové 

Univerzita Katowice 

Univerzity of Opole 

Volga State University 

 

 

 

5 ČLENSTVÁ V ODBORNÝCH ORGANIZÁCIÁCH  
 

Domáce odborné organizácie  

 

Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska  



doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. 

 

Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku 

Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD., doc. PhDr. Ondrej Botek. PhD., F.R.S.A., prof. PhDr. Jana 

Levická, PhD., Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD., doc. Martina Žáková, PhD. 

 

Centrum pre edukáciu a výskum seniorov 

prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 

 

Fórum pre pomoc starším  

prof. PhDr. Jana Levická, PhD., Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD.  

 

Slovenská spoločnosť paliatívnej medicíny 

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. 

 

Stála komisia pre ŠVOČ pri AVSP 

Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD., 

 

Riadiaci výbor Zdravé mesto a drogová prevencia Trnava  

doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. 

 

Vedecká rada TU  

prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 

 

Vedecká rada TU FZaSP: 

doc. PhDr. Ondrej Botek. PhD., F.R.S.A., prof. PhDr. Jana Levická, PhD., doc. PhDr. Eva 

Mydlíková, PhD. 

 

Vedecká rada PF KU v Ružomberku  

prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 

 

Akademický senát TU 

doc. PhDr. Ondrej Botek. PhD., F.R.S.A., Mgr. Michaela Hromková, PhD 

 

Akademický senát TU FZaSP 

doc. PhDr. Ondrej Botek. PhD., F.R.S.A., Mgr. Martin Gál, Mgr. Michaela Hromková, PhD., 

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD., Mgr. Ľubica Nicolussi 

 

Disciplinárna komisia FZaSP TU 

Mgr. Ľubica Nicolussi  

 

Alumni FZaSP 

doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH. 

 

Odborová komisia pre doktorandské štúdium v odbore sociálna práca  

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD., 

 

 

Zahraničné odborné organizácie  

 

http://fzsp.truni.sk/kontakty/marta-vavercakova


European Association for Palliative Care  

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. 

 

European Association of School of Social Work 

Katedra sociálnej práce  

 

European Research Institute for Social Work (ERIS) 

PhDr. Andrej Kállay, PhD., doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.   

 

International Association of Hospice and Palliative Care  

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD 

 

Royal Society of Arts – RSA  

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.  

 

Oborová rada pro postgraduální studia ( PhD ) – sociální práce,  - spoločný PhD 

program FF UK a FHS UK ,  Karlovej univerzity v  Prahe 

prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 

 

Oborová rada pre PhD štúdium v sociálnej práci na Fakulte Sociálních studií  

Ostravskej univerzity v Ostrave 

doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.   

 

 

Vedecká rada FF UHK Hradec Králové  

prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 

 

Vedecká rada FSV Ostravskej univerzity v Ostrave  

doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.   

 

Ocenenia a diplomy členov KSP za rok 2018  

 

Mgr. Ľubica Nicolussi bola v roku 2018 ocenená rektorom Trnavskej univerzity za dlhodobo 

vynikajúce študijné výsledky. Rovnako bola ocenená aj za najlepšiu diplomovú prácu  

 

Doc. PhDr. Ondrej Botek. PhD., F.R.S.A. získal vo februári 2018 prestížne ocenenie 

Fellowship of Royal society of Arts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


