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KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE, FZaSP TU 

Výročná správa za kalendárny rok 2020 
 

1. Organizácia katedry (vedúci, tajomník, vedúci odborovej rady, atď.):  
Vedúca katedry:       Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. 

Zástupca vedúcej katedry:       Mgr. Peter Patyi, PhD. 

a koordinátor MAIS:        

Garant Bc a Mgr ŠP Sociálna práca:    Prof.PhDr.Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. 

Garant PhD ŠP:       Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 

Garant Bc ŠP RDŠR:      Doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. 

Koordinátorka ERASMUS+:     Mgr. Michaela Hromková, PhD. 

Koordinátorka ŠVOČ:     Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD. 

Koordinátorka pre študentov so ZŤP:  Doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. 

Koordinátorka odb.praxí:      Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD.  

Docenti katedry:      Doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. 

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

   Doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. 

 

2. Personálne zloženie katedry:  
 

Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD., odborná asistentka, od roku 2012 pôsobí na katedre 

ako odborná asistentka od ukončenia štúdia magisterského stupňa študijného odboru 

sociálna práca 2009. Doktorandské štúdium v tom istom odbore ukončila v roku 2012. 

Pedagogicky a publikačne sa zameriava na oblasť sociálnej práce s rodinou, chudoby a 

sociálnej exklúzie. Bola a je členkou niekoľkých výskumných tímov projektov APVV 

a VEGA, aktuálne vedie výskum grantovej schémy VEGA na tému pracujúca chudoba. 

Na katedre koordinuje činnosť študentskej vedeckej a odbornej činnosti.  

Doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A., docent katedry, spolugarant ŠP PhD 

sociálnej práce. Magisterské štúdium sociálnej práce ukončil v roku 1999, doktorandské 

v roku 2002, habilitačné konanie absolvoval v roku 2007. Okrem pôsobenia na katedre 

pracuje ako psychoterapeut v privátnej praxi. Zameriava sa 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. 

 

Prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD., profesorka katedry, odborná 

garantka ŠP sociálna práca v bakalárskom aj magisterskom stupni, spolugarantka PhD 

štúdia. Magisterské štúdium sociálnej práce ukončila v roku 2001, magisterské štúdium 

psychológie v roku 2003, doktorandské štúdium v odbore sociálna práca v roku 2002 

a v roku 2007 v odbore psychológia, habilitačné konanie absolvovala v roku 2007. Za 

profesorku v odbore sociálna práca bola vymenovaná 10.12.2019. Primárne sa 

zameriava na sociálnu prácu a psychologické aspekty súvisiace s ťažko chorými 
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a zomierajúcimi ľuďmi (paliatívnu starostlivosť), ale aj ďalšími oblasťami týkajúcimi 

sa zdravotníctva. Súvisiacimi témami, ktorým sa venuje je aj prevencia syndrómu 

vyhorenia v pomáhajúcich profesiách a výskumu v sociálnej práci a štatistickému 

spracovaniu v teoretickej i praktickej rovine. Aktuálne je spoluriešiteľkou projektov 

grantovej schémy APVV a zástupca hlavného riešiteľa projektu VEGA. Je podpredseda 

Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska a členka redakčnej rady 

časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti. 

 

Mgr. Michaela Hromková, PhD., odborná asistentka, magisterské štúdium sociálnej 

práce ukončil v roku 2011, doktorandské v roku 2014. Na katedre koordinuje program 

Erasmus Plus. Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje manažmentu, marketingu 

a financovaniu sociálnych služieb, plánovaniu a projektovaniu v sociálnej práci, 

ekonomike a sociálnej ekonomike a tiež manažmentu starostlivosti. Vo svojej 

výskumnej oblasti sa zameriava na strategické plánovanie v sociálnych službách, 

personálnym podmienkam pracovníkov v oblasti sociálnych služieb a tiež skúmaniu 

v rodinách s deťmi so zdravotným postihnutím. Do roku 2019 bola členkou 

projektového tímu APVV Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie 

v podmienkach Slovenska (APVV 14 – 0646) a v súčasnosti je členkou projektu KEGA 

E-learningové vzdelávacie moduly k problematike včasnej starostlivosti o rodinu s 

dieťaťom s rizikovým vývinom (013KU-4/2019). 

 

Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD., odborná asistentka, magisterský titul 

v odbore sociálna práca získala v roku 2013, doktorandský v roku 2016. 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 roku 2019 

bola členkou projektového tímu APVV Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti 

včasnej intervencie v podmienkach Slovenska a projektu KEGA E-learningové 

vzdelávacie moduly k problematike včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s 

rizikovým vývinom (013KU-4/2019). Na katedre koordinuje činnosť odborných praxí 

študentov.  

 Doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD., docentka katedry. Magisterské štúdium 

v odbore sociálna práca ukončila v roku 1999, doktorandské  v roku 2002, habilitačné 

konanie v roku 2009 . Vo svojej pedagogickej, publikačnej a výskumnej činnosti sa 

venuje predovšetkým Sociálnej práci v zdravotníctve so zameraním na kvalitu života, 

sociálnu oporu a rodinu s členom s chronickým ochorením. Špecializuje sa aj na oblasť 

seniorského veku. V rámci Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce je koordinátorkou 

študentov so špecifickými potrebami.  Je spoluriešiteľkou viacerých projektov grantovej 

schémy APVV a VEGA. Je členkou redakčnej  rady časopisu Zdravotníctvo a sociálna 

práca a členka Sociálno – zdravotnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava.  

 

 Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., docentka katedry, vedúca katedry. V roku 1981 

ukončila magisterské štúdium psychológie, v roku 2004 PhD a v roku 2009 habilitačné 

konanie v odbore sociálna práca. Je zodpovednou riešiteľkou niekoľkých vedeckých 

projektov grantovej schémy APVV a VEGA. Je podpredsedníčkou redakčnej rady 

časopisu Sociální práce / Sociálna práca, evidovaného v databázach Scopus. Od roku 

1996 patrí medzi  Ashoka Fellows – sociálny inovátor.  
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Mgr. Peter Patyi, PhD., odborný asistent a zástupca vedúcej katedry, magisterské 

štúdium sociálnej práce ukončil v roku 2011, doktorandské v roku 2014. Svoj odborný 

záujem zameriava predovšetkým na oblasti kvantitatívnych výskumných stratégií 

a analýz v sociálnej práci a možnostiam využitia výpočtových technológií 

v aplikovanom výskume v sociálnych službách. Okrem toho svoju pedagogickú činnosť 

zameriava na oblasti forenznej sociálnej práce či sociálnej práce s mládežou. Od r. 2004 

pôsobí v mimovládnom sektore, predovšetkým v organizáciách, ktoré svoju činnosť 

zameriavajú na ochranu ľudských práv a slobôd. V súčasnosti je členom predsedníctva 

občianskeho združenia One Blood, o. z. a členom správnej rady neziskovej organizácie 

poskytujúcej všeobecne prospešné služby Šafán, n. o. 

 

Doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD., docentka katedry. Magisterské štúdium v odbore 

sociálna práca ukončila v roku 1997, doktorandské  v roku 2000, habilitačné konanie 

v roku 2005. 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. V súčasnosti je hlavnou garantkou 

študijného programu Rozvoj dieťaťa  a štúdium rodiny. Je  členkou  Európskeho  

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

TU v Trnave. 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 (APVV, KEGA) a zahraničných projektoch 

(Visegrad Fund, Erasmus ).   

Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. dekan fakulty, profesor katedry, odborný garant 

magisterského ŠP Riadenie a organizácia sociálnych služieb a doktorandského ŠP 

Sociálna práca, predseda odborovej a rigoróznej komisie katedry. Pedagogická aj 

výskumná činnosť je zameraná do oblasti pediatrie, včasnej intervencie a syndrómu 

CAN, ako aj do oblasti profesionálnej etiky. Je zodpovedným riešiteľom 

a spoluriešiteľom viacerých projektov grantovej schémy APVV a VEGA. Člen  

vedeckých rád univerzít  a fakúlt v SR i zahraničí. 

 

Doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH, docentka katedry. Venuje sa 

problematike manažmentu v sociálnej práci a riadeniu ľudských zdrojov. Svoje 

skúsenosti odovzdáva študentom v odbornej praxi a supervízie a súvislej praxi. 

Pracovala ako koordinátorka združenia ALUMNI na TU FZaSP, ktorého úlohou bolo 

udržať spojenie absolventov so svojou Alma Mater aj po úspešnom absolvovaní štúdia. 

Združenie svoju činnosť ukončilo v roku 2018. Publikačná činnosť je orientovaná do 

oblasti Marketingu a fundraisingu v sociálnych službách, strategického plánovania.  
 

Doc. PhDr. Martina Žáková, PhD., docentka katedry. Magisterské štúdium v odbore 

sociálna práca ukončila v roku 1997, doktorandské  v roku 2002, habilitačné konanie 

v roku 2006.  Vo svojej práci sa zameriava najmä na problematiku migrácie, azylu 

a sociálno-patologickým javom, na oblasť etnickej diverzity a interkulturálnej 

komunikácie. V rokoch 2003 2004 a 2006- 2007 pôsobila ako sociálna pracovníčka 

v projekte „House of Family“ v Phnom Penh, Kambodža, ktorý sa zameriaval na 

komplexnú starostlivosť o HIV+ siroty a polosiroty, v  roku 2010 na rozvojovom 

projekte v Kwale, Keňa. Na katedre koordinuje činnosť systému MAIS.  

http://www.evis.osu.cz/
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3. Akreditované vzdelávacie programy katedry a ďalšie výučbové 

aktivity, vyučované v AR 20219/20/21: 

• Bakalársky študijný program Sociálna práca v dennej, dennej kombinovanej a 

externej forme; 

• Magisterský študijný program Sociálna práca v dennej, dennej kombinovanej a 

externej forme; 

• Bakalársky študijný program Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny v dennej, dennej 

kombinovanej a externej forme; 

• Magisterský študijný program Riadenie a organizácia sociálnych služieb v 

dennej, dennej kombinovanej a externej forme; 

• Doktorandský študijný program Sociálna práca v dennej a externej forme; 

• Priznané práva na habilitačné a inauguračné konanie v odbore Sociálna práca.  

 

4. Vedecko-výskumná a publikačná činnosť za rok 2020: 
 

4.1  Prehľad publikačnej činnosti za rok 2020  
 

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) 

Počet záznamov: 0 

 

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI) 

Počet záznamov: 3 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (1) 

 

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch (ADC, ADD, BDC, BDD, CDC, CDD, 

AGJ) 

Počet záznamov: 0 

 

Skupina C - Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v databázach WoS 

alebo Scopus (ADM, ADN, BDM, BDN) 

Počet záznamov: 5 

ADM 
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS (5) 

 

Skupina D - (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, 

AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CBA, CBB, 

CDE, CDF) 

Počet záznamov: 40 

 

ACD 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v dom.vydavateľstvách (3) 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2) 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (10) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (1) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (9) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (11) 
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AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (2) 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií (1) 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (1) 

 

Skupina N - Nezaradené 

Počet záznamov: 5 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (5) 

Počet záznamov spolu: 53 

 

 

Menný zoznam publikácií:  

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

Počet záznamov: 2 

 

ACB001 Potreby rodín s deťmi s vybraným typom zdravotného postihnutia [elektronický zdroj] : 1. časť / 

Michaela Hromková, Miriam Slaná, Katarína Molnárová Letovancová; [rec. Jaroslav Slaný, Eva Mydlíková]. - 

1. vyd. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2020. - 65 s. [online] - http://fzsp.truni.sk/doi-

1031262-978-80-568-0341-7-2020. - ISBN 978-80-568-0341-7 

 

ACB002 Terapeutické koncepty pomoci vo včasnej intervencii [elektronický zdroj] / Miriam Slaná, Barbora 

Kováčová, Katarína Molnárová Letovancová, Michaela Hromková, Jana Hrčová ; [rec. Anna Hudecová, Jaroslav 

Slaný]. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2020. - 153 s. [online] - 

http://fzsp.truni.sk/DOI-10-31262-978-80-568-0267-0-2020. - ISBN 978-80-568-0267-0  

[Spoluautori: Kováčová, Barbora ; Molnárová Letovancová, Katarína ; Hromková, Michaela ; Hrčová, Jana] 

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v dom.vydavateľstvách 

Počet záznamov: 3 

 

ACD001 Rodina s dieťaťom s detskou mozgovou obrnou / Katarína Molnárová Letovancová. 

In: Rodina s dieťaťom s postihnutím vo včasnej starostlivosti. - 1. vyd. - Ružomberok: Verbum, 2020. - ISBN 

978-80-561-0775-1. - S. 163-193 [print]. 

 

ACD002 Rodina s dieťaťom s Duchennovou muskulárnou dystrofiou / Miriam Slaná. 

In: Rodina s dieťaťom s postihnutím vo včasnej starostlivosti. - 1. vyd. - Ružomberok: Verbum, 2020. - ISBN 

978-80-561-0775-1. - S. 141-162 [print]. 

 

ACD003 Rodina s dieťaťom s chronickým ochorením / Michaela Hromková. 

In: Rodina s dieťaťom s postihnutím vo včasnej starostlivosti. - 1. vyd. - Ružomberok: Verbum, 2020. - ISBN 

978-80-561-0775-1. - S. 116-140 [print]. 

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

Počet záznamov: 2 

 

ADE001 Efektívne intervencie pre znižovanie záťaže neformálnych opatrovateľov osôb s demenciou pri 

Alzheimerovej chorobe : systematický prehľad / Marta Nemčíková, Zuzana Katreniaková, Patricia Dobríková, 

Iveta Nagyová. 

In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč. 20, č. 6 (2020), s. 122-140 [print, online].  

[Spoluautori: Katreniaková, Zuzana ; Dobríková, Patricia ; Rajničová Nagyová, Iveta] 

 

ADE002 Syndrom CAN v souvislosti s abúzem návykových látek pečujících osob = CAN Syndrome in 

Connection with Caregivers’ Substance Abuse / Ivana Olecká, Patrícia Dobríková, Petr Přecechtěl. 

In: Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. - ISSN 2570-8120. - Roč. 3, č. 4 (2020), s. 205-210. 

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

Počet záznamov: 10 

 

ADF001 Diferenciácie medzi chlapcami a dievčatami v postojoch k návykovým látkam pred a po absolvovaní 

http://fzsp.truni.sk/doi-1031262-978-80-568-0341-7-2020
http://fzsp.truni.sk/doi-1031262-978-80-568-0341-7-2020
http://fzsp.truni.sk/DOI-10-31262-978-80-568-0267-0-2020
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E082493
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E082493
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E082493
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E013368
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E083283
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preventívneho programu / Petra Dzurmanová. 

In: Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. - ISSN 1335-1109. - Roč. 26, 

č. 1 (2020), s. 52-62 [print]. 

 

ADF002 Konzumácia návykových látok žiakmi základných škôl = Consumption of Addictive Substances by 

Primary School Pupils / Petra Dzurmanová. 

In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN 1335-9185. - Roč. 20, č. 3 (2020), 

s. 15-26 [print]. 

 

ADF003 Modifikácia postojov žiakov základných škôl k vybraným návykovým látkam po absolvovaní 

preventívneho programu = Modification of Primary School Students’ Attitudes Towards Selected Addictive 

Substances After Taking Part in a Prevention Programme / Petra Dzurmanová, Nadežda Kovalčíková. 

In: Pedagogická revue : časopis pre pedagogickú teóriu a prax. - ISSN 1335-1982. - Roč. 66, č. 4 (2019), s. 61-

76 [print, online]. 

 

ADF004 Možnosti práce s príbehom = Possibilities of work with the story / Jana Levická, Martin Gál. 

In: Revue sociálnych služieb. - ISSN 1338-1075. - Roč. 11, č. 2 (2019), s. 56-67 [print]. 

 

ADF005 Prístup k pacientovi s demenciou v paliatívnej starostlivosti / Patrícia Dobríková. 

In: Paliatívna medicína a liečba bolesti. - ISSN 1339-4193. - Roč. 12, č. 1e (2019), s. 6-8 [online]. 

 

ADF006 Raná ergoterapeutická intervencia ako podpora detského pacienta s dificilitami v oblasti motoriky = 

Early occupational therapy intervention as a paediatric patient support with motor deficiencies / Silvia 

Tuláková-Šaškievičová, Barbora Kováčová, Mária Kuzmová. 

In: Rehabilitácia. - ISSN 0375-0922. - Roč. 57, č. 3 (2020), s. 239-247, 249 [print]. 

 

ADF007 Stratégie zvládania záťaže u neformálnych opatrovateľov = Strategies for coping with non-formal 

caregivers / Sandra Silná, Nadežda Kovalčíková, Nikoleta Guzselová. 

In: Revue sociálnych služieb. - ISSN 1338-1075. - Roč. 11, č. 2 (2019), s. 36-55 [print]. 

 

ADF008 Three-Component Model of the Meaning of Life and Reflection of Research Findings in the Field of 

Life Meaningfulness = Dreikomponentenmodell des Lebenssinns und Reflexion von Forschungsergebnissen 

auf dem Gebiet der Lebenssinnigkeit / Petra Dzurmanová. 

In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN 1335-9185. - Roč. 20, č. 2 (2020), 

s. 15-23 [print]. 

 

ADF009 Úloha starých rodičov v starostlivosti o dieťa s DMO = The Importance of Grandparents in Caring 

for a Child with DMO / Katarína Molnárová Letovancová, Miriam Slaná, Michaela Hromková. 

In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok. - ISSN 1336-2232. - Roč. 19, 

č. 2 (2020), s. 38-55 [print]. 

 

ADF010 Výskum efektívnosti protidrogovo zameraného programu realizovaného v základných školách / Petra 

Dzurmanová, Nadežda Kovalčíková. 

In: Prevencia : informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva. - 

ISSN 1336-3689. - Roč. 18, č. 4 (2019), s. 36-42 [print]. 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

 

Počet záznamov: 5 

 

ADM001 Creating rapid test for timely CAN syndrome diagnostics / Eva Mydlíková, Peter Patyi, Denisa 

Vargová, Ľubica Nicolussi, Jaroslav Slaný. 

In: Pensée plurielle : Parole, pratiques et réflexions du social. - ISSN 1376-0963. - Vol. 50, n° 2 (2019), s. 75-90.  

SCOPUS  

[Spoluautori: Patyi, Peter ; Vargová, Denisa ; Nicolussi, Ľubica ; Slaný, Jaroslav] 

 

ADM002 Kvalita života pacientů po polytraumatu ve vztahu k Injury Severity Score = Quality of Life of 

Patients after Polytrauma in Relation to the Injury Severity Score / Pavla Segarová, Jaroslav Slaný, Leopold 

Pleva, Lubomír Pavliska. 

In: Praktický lékař. - ISSN 0032-6739. - Roč. 100, Suplementum 1 (2020), s. 38-43 [print].  

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E003549
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E003475
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E003441
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E018455
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E015820
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E039905
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E018455
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E003475
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E035852
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E011155
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E038600
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E039524
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SCOPUS  

[Spoluautori: Slaný, Jaroslav ; Pleva, Leopold ; Pavliska, Lubomír] 

 

ADM003 Od naivného entuziazmu po racionálny konštruktivizmus v preventívnych programoch = From 

naive enthusiasm to rational constructivism in prevention programs / Denisa Vargová, Eva Mydlíková. 

In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč. 20, č. 2 (2020), s. 22-30 [print, online].  

SCOPUS 

 

ADM004 Research into the needs of families who have children with Down syndrome (in the Slovak 

framework) = Výskum potrieb rodín s dieťaťom s Downovým syndrómom v kontexte Slovenska / Miriam 

Slaná, Katarína Molnárová Letovancová, Patrícia Dobríková, Michaela Hromková. 

In: Kontakt : odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky. - ISSN 1212-4117. - Roč. 22, č. 1 (2020), 

s. 60-67 [print, online].  

SCOPUS  

[Spoluautori: Molnárová Letovancová, Katarína ; Dobríková, Patricia ; Hromková, Michaela] 

 

ADM005 Vzťahová väzba a chronické ochorenie u detí = Attachment and chronic illness in children / Natália 

Valúchová, Patrícia Dobríková, Jaroslav Slaný, Miriam Slaná. 

In: Česko-slovenská pediatrie = Czech-slovak pediatrics. - ISSN 0069-2328. - Roč. 75, č. 3 (2020), s. 164-170 

[print, online].  

SCOPUS  

[Spoluautori: Dobríková, Patricia ; Slaný, Jaroslav ; Slaná, Miriam] 

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 

Počet záznamov: 1 

 

AEC001 The Slovak welfare system : from turbulent times to stability / Ondrej Botek. 

In: Routledge Handbook of European Welfare Systems. - 2. aktual. vyd. - London: Routledge, 2020. - ISBN 

978-0-367-25915-0. - S. 502-521 [1,81 AH] [print]. 

Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 

Počet záznamov: 9 

 

AED001 Crohn`s disease as a growing evil / Ľubica Nicolussi. 

In: Sprachkompetenz als Bestandteil des lebenslangen Lernens = Language Competence as Part of Lifelong 

Learning. - 1. vyd. - Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. - ISBN 978-80-572-0111-3. - S. 

170-179. 

 

AED002 Emotions and Needs in the Family and Child with Down Syndrome / Miriam Slaná. 

In: Children in Social Work - Selected Problems of Social Work with Children Across the Europe. - 1. vyd. - 

Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2020. - ISBN 978-80-568-0309-7. - S. 54-60 [online]. 

 

AED003 Child abuse and neglect - early identification of the risk of neglect / Ľubica Nicolussi. 

In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft [elektronický zdroj] = Language Competence in the Science : zborník 

vedeckých prác = Sammelband wissenschaftlicher Arbeiten / Book of scientific articles. 2. ročník. - 1. vyd. - 

Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied, 2019. - ISBN 978-80-572-0027-7. - S. 136-140 

[CD-ROM]. 

 

AED004 Influence of Attachment to the Child`s Development in Relation to Psychopatology / Natália 

Valúchová, Patrícia Dobríková. 

In: Children in Social Work - Selected Problems of Social Work with Children Across the Europe. - 1. vyd. - 

Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2020. - ISBN 978-80-568-0309-7. - S. 80-91 [online]. 

 

AED005 Sociálny kontext užívateľov psychoaktívnych látok s canabinoidným účinkom u mladých dospelých 

= Social context of users of psychoactive substances with cannabinoid effect in young adults / Barbora 

Kolková. 

In: Behaviorálne závislosti v kontexte sociálneho fungovania [elektronický zdroj] : zborník vedeckých štúdií. - 1 

vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2020. - ISBN 

978-80-557-1747-0. - S. 80-84 [online]. 

 

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E013368
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E003528
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E029739
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E079299
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E082962
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E082962
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E079928
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E079270
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E079928
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E082751
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AED006 The effectiveness of the prevention program focused on issue of human trafficking / Sandra Silná, 

Nadežda Kovalčíková, Ivica Osvaldová. 

In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft [elektronický zdroj] = Language Competence in the Science : zborník 

vedeckých prác = Sammelband wissenschaftlicher Arbeiten / Book of scientific articles. 2. ročník. - 1. vyd. - 

Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied, 2019. - ISBN 978-80-572-0027-7. - S. 141-143 

[CD-ROM]. 

 

AED007 The impact of social isolation on a family with a child with ASD in individual countries / Barbora 

Kolková. 

In: Sprachkompetenz als Bestandteil des lebenslangen Lernens = Language Competence as Part of Lifelong 

Learning. - 1. vyd. - Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. - ISBN 978-80-572-0111-3. - S. 

153-162. 

 

AED008 Trendy v edukácii po ukončení formálneho vzdelávania so zameraním na univerzitu tretieho veku = 

Trends in education after completing formal education with a focus on the university of the third age / 

Patrícia Dobríková, Marta Vaverčáková, Michal Rafajdus. 

In: Prof. PhDr. Ján Grác, DrSc. - významný slovenský psychológ, vysokoškolský pedagóg a vedec. - 1. vyd. - 

Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0272-4. - S. 66-77 [print]. 

 

AED009 Working poverty / Martin Gál, Andrea Bánovčinová. 

In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft [elektronický zdroj] = Language Competence in the Science : zborník 

vedeckých prác = Sammelband wissenschaftlicher Arbeiten / Book of scientific articles. 2. ročník. - 1. vyd. - 

Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied, 2019. - ISBN 978-80-572-0027-7. - S. 39-44 

[CD-ROM]. 

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

Počet záznamov: 11 

 

AFC001 Faktory pôsobiace na životnú zmysluplnosť v období sénia = The factors influencing the 

meaningfulness of life of seniors / Petra Dzurmanová. 

In: Sociální práce jako nástroj prosazování lidských práv a zkušenosti z oblasti sociální práce v období 

koronavirové krize : sborník textů z XVII. ročníku mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální 

práce, Hradec Králové 17. září 2020. - 1. vyd. - Hradec Králové: Gaudeamus, 2020. - ISBN 978-80-7435-802-9. 

- S. 83-93. 

 

AFC002 Labor market activity - protective vs. risk factor in relation to the working poverty? / Andrea 

Bánovčinová, Martina Žáková. 

In: 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences - ISCSS 2020 : conference proceedings of 

selected articles. Volume 7 / Issue 1. - ISSN 2682-9959. - 1. vyd. - Sofia: STEP92, 2020. - ISBN 978-619-7603-

02-6. - S. 359-364 [print, online]. 

 

AFC003 Minimum wage as a tool of social protection of labor force / Martin Gál, Jana Levická. 

In: Sociální začleňování v kontextu sociální práce = Social integration in the context of social work : sborník 

textů z XVI. ročníku mezinárodní vědecké konference. - 1. vyd. - Hradec Králové: Gaudeamus, 2019. - ISBN 

978-80-7435-767-1. - S. 285-291 [online]. 

 

AFC004 Porovnanie kvality života seniorov v domácom a inštitucionalizovanom prostredí = Comparison of 

the quality of life of seniors in the home and institutionalized environment / Petra Dzurmanová. 

In: Sociální práce jako nástroj prosazování lidských práv a zkušenosti z oblasti sociální práce v období 

koronavirové krize : sborník textů z XVII. ročníku mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální 

práce, Hradec Králové 17. září 2020. - 1. vyd. - Hradec Králové: Gaudeamus, 2020. - ISBN 978-80-7435-802-9. 

- S. 136-145. 

 

AFC005 Subjective perception of life situation in low-income families / Nadežda Kovalčíková, Dominika Lisá. 

In: 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences - ISCSS 2020 : conference proceedings of 

selected articles. Volume 7 / Issue 1. - ISSN 2682-9959. - 1. vyd. - Sofia: STEP92, 2020. - ISBN 978-619-7603-

02-6. - S. 365-369 [print, online]. 

 

AFC006 Syndróm CAN - zanedbávanie starostlivosti o dieťa a proces tvorby "rapid testing" = CAN syndrome 

- child neglect and "rapid testing" making process / Ľubica Nicolussi, Eva Mydlíková. 

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E079270
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E082962
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E082962
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E082723
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E079270
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E083628
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E083628
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E083445
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E079246
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E083628
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E083628
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E083445
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In: Sociální začleňování v kontextu sociální práce = Social integration in the context of social work : sborník 

textů z XVI. ročníku mezinárodní vědecké konference. - 1. vyd. - Hradec Králové: Gaudeamus, 2019. - ISBN 

978-80-7435-767-1. - S. 112-119 [online]. 

 

AFC007 Štýl fungovania rodiny ako determinant kvality života rodiny s dieťaťom s postihnutím = The style of 

family functioning as a determinant of the quality of life of a family with a disabled child / Andrea 

Bánovčinová, Martin Gál. 

In: Sociální začleňování v kontextu sociální práce = Social integration in the context of social work : sborník 

textů z XVI. ročníku mezinárodní vědecké konference. - 1. vyd. - Hradec Králové: Gaudeamus, 2019. - ISBN 

978-80-7435-767-1. - S. 61-68 [online]. 

 

AFC008 The importance of social capital in the community to meet the needs of a family with a disabled child 

[elektronický zdroj] / Andrea Bánovčinová. 

In: SHS Web of Conferences : Open Access proceedings in Humanities and Social Sciences. - ISSN 2261-2424. 

- Volume 85 (2020), s. 1-6 [online]. 

 

AFC009 The usefulness of community support resources from the perspective of parents of children with 

disabilities [elektronický zdroj] / Nadežda Kovalčíková, Andrea Bánovčinová, Jana Levická. 

In: SHS Web of Conferences : Open Access proceedings in Humanities and Social Sciences. - ISSN 2261-2424. 

- Volume 85 (2020), s. 1-6 [online]. 

 

AFC010 Violence vs. using of punishments / Ondrej Botek. 

In: Sociální začleňování v kontextu sociální práce = Social integration in the context of social work : sborník 

textů z XVI. ročníku mezinárodní vědecké konference. - 1. vyd. - Hradec Králové: Gaudeamus, 2019. - ISBN 

978-80-7435-767-1. - S. 273-276 [online]. 

 

AFC011 Život rodín s deťmi s poruchou autistického spektra počas pandémie COVID-19 = Life of families 

with children with autism spectrum disorder during the COVID- 19 pandemic / Barbora Kolková, Miriam 

Slaná. 

In: Sociální práce jako nástroj prosazování lidských práv a zkušenosti z oblasti sociální práce v období 

koronavirové krize : sborník textů z XVII. ročníku mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální 

práce, Hradec Králové 17. září 2020. - 1. vyd. - Hradec Králové: Gaudeamus, 2020. - ISBN 978-80-7435-802-9. 

- S. 203-211. 

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

Počet záznamov: 2 

 

AFD001 Logoterapeutické princípy a ich uplatnenie v ochrannej liečbe závislostí / Natália Valúchová, Patrícia 

Dobríková. 

In: Cesty nádeje a hľadania zmyslu v životných krízach. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenský inštitút logoterapie, 

2019. - ISBN 978-80-970992-6-8. - S. 82-90 [print]. 

 

AFD002 Logoterapeutické princípy a ich uplatnenie v ochrannej liečbe závislostí : zhrnutie k téme posteru / 

Natália Valúchová, Patrícia Dobríková. 

In: Cesty nádeje a hľadania zmyslu v životných krízach. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenský inštitút logoterapie, 

2019. - ISBN 978-80-970992-6-8. - S. 181-184 [print]. 

Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 

Počet záznamov: 1 

 

AFE001 Komparácia supervízií pre zamestnancov hospicu pred a počas pandémie Covid-19 = Comparison of 

supervision for hospice staff before and during the Covid-19 pandemic / Patrícia Dobríková, Ivana Olecká. 

In: Rodina - zdraví - nemoc [elektronický zdroj] : sborník abstrakt z mezinárodní konference. - 1. vyd. - Zlín: 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. - ISBN 978-80-7454-959-5. - S. 22-23 [online]. 

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

Počet záznamov: 1 

 

AFG001 Možnosti a limity sociální práce při identifikaci syndromu CAN v rodině = Possibilities and limits of 

social work on identification of CAN syndrome in the family / Ivana Olecká, Patrícia Dobríková. 

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E079246
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E079246
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E062891
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E062891
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E079246
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E083628
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E083628
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E081296
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E081296
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E082758
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In: Rodina - zdraví - nemoc [elektronický zdroj] : sborník abstrakt z mezinárodní konference. - 1. vyd. - Zlín: 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. - ISBN 978-80-7454-959-5. - S. 75-76 [online]. 

Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 

Počet záznamov: 1 

 

FAI001 Children in Social Work - Selected Problems of Social Work with Children Across the Europe / 

Katarína Molnárová Letovancová, Miriam Slaná, Michaela Hromková (Eds.). - 1. vyd. - Trnava : Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 2020. - 95 s. [online] - http://fzsp.truni.sk/doi-1031262-978-80-568-0309-7-

2020. - ISBN 978-80-568-0309-7 

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 

Počet záznamov: 5 

 

GII001 Editorial / Eva Mydlíková. 

In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč. 20, č. 2 (2020), s. 3-4 [print, online]. 

 

GII002 Laudácia na prof. PaedDr. Oldřicha Chytila, PhD. / Jaroslav Slaný. 

In: Fons Tyrnaviensis 8 : k 385. výročiu založenia historickej Trnavskej univerzity (1635-1770). - [1. vyd.]. - 

Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko TU a Vedy, vydavateľstva SAV, 2020. - ISBN 

978-3-214-16068-5. - S. 92-93 [print]. 

 

GII003 Preface / Miriam Slaná. 

In: Children in Social Work - Selected Problems of Social Work with Children Across the Europe. - 1. vyd. - 

Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2020. - ISBN 978-80-568-0309-7. - S. 6 [online]. 

 

GII004 Príručka na používanie VEGA testu odhadu sociálnej rizikovosti rodiny / Eva Mydlíková, Peter Patyi. - 

1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, 

vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - 31 s. [print]. - ISBN 978-80-568-0328-8 

 

GII005 Zo života fakúlt : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce : stretli sme sa v online priestore / Ľubica 

Nicolussi. 

In: Universitas Tyrnaviensis : časopis Trnavskej univerzity v Trnave. - ISSN 1338-9025. - Roč. 9, č. 4 (2020), s. 

14 [print]. 

 

 

 

 

4.2  Projektová činnosť katedry v roku 2020 

1) APVV-16-0205 Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu 

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

identifikácii syndrómu CAN. Hlavný riešiteľ doc.PhDr. Eva Mydlíková, PhD., členovia 

riešiteľského tímu : prof. MUDr. Jaroslav Slaný, PhD., Mgr. Andrea Bánovčinová, 

PhD., Mgr. Peter Patyi,PhD., Mgr. Dominika Lisá,PhD., doc.PhDr. Ondrej  Botek, 

PhD., prof. PhDr. Patrícia Dobríková, PhD., Mgr. ľubica Nicolusii. Trvanie projektu 

2017-2021. 

2) VEGA 1/0322/18- Pracujúca chudoba. Cieľom projektu je analyzovať životnú situáciu 

rodín, ktoré sú aj napriek príjmu z pracovnej činnosti ohrozené chudobou. Hlavný 

riešiteľ: Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD.,, spoluriešitelia: doc. PhDr. Martina Žáková, 

PhD., Mgr. Dominika Lisá, PhD., doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD., prof. PhDr. Mgr. 

Jana Levická, PhD., Mgr. Martin Gál. Trvanie projektu 2018-2019. Partner projektu:  Ústav 

sociální práce, Univerzita Hradec Králové - Mgr. Martin Smutek, PhD.  

3) KEGA 013KU-4/2019- E – learningové vzdelávacie moduly k problematike včasnej 

starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom. Hlavný riešiteľ: doc. PaedDr. 

Barbora Kováčová, PhD. (Katolícka univerzita Ružomberok), riešiteľský tím za našu 

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E082758
http://fzsp.truni.sk/doi-1031262-978-80-568-0309-7-2020
http://fzsp.truni.sk/doi-1031262-978-80-568-0309-7-2020
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E013368
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E081249
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E079928
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E003730
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katedru: doc.PhDr. Miriam Slaná, PhD., Mgr. Michaela Hromková, PhD. a Mgr. 

Katarína Molnárová Letovancová, PhD.  

4) Erazmus + projekt  IMASS II-  Improving Assistance in Inclusive Educational Settings . 

Development and Evaluation of web-based knowledge-boxes for further development  of 

inclusive competences of paraprofessionals. Hlavný riešiteľ Univerzita Graz, Rakúsko. Za našu 

katedru členmi riešiteľského tímu sú doc.PhDr. Ondrej Botek, PhD. a doc.PhDr. Miriam Slaná, 

PhD. a doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. Trvanie projektu 2018-2020 
5) Visegrad Grant No. 21930161 - Values Building in Social Work Education. Hlavný 

riešiteľ: University of Ostrava, Faculty of Social Studies. Riešiteľský tím: Uniwersytet 

Łódzki; Uniwersytet Warmifisko-Mazurski w Olsztynie; Károli Gaspár Református 

Egyetem; a Trnava university in Trnava, Department of Social Work (Za našu katedru 

sú členmi riešiteľského tímu Doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD., Mgr. Michaela 

Hromková, PhD. a Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD.) 

 

5. Medzinárodná spolupráca a pôsobenie členov katedry: 

• Podpredseda redakčnej rady medzinárodného (SCOPUS) časopisu Sociální 

práce/Sociálna práca, doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.  

• Členka redakčnej rady medzinárodného (SCOPUS) časopisu Kontakt,                                    

doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.  

• Člen redakčnej rady (WoS) časopisu Acta Misiologica, doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., 

F.R.S.A.  

• Členka redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna 

práca, doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. 

• Ashoka Fellows are the world’s leading social entrepreneurs,od roku 1996,                          

doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. 

• The European Research Institute for Social Work  výskumné aktivity v sociálnej 

práci, založené na partnerstve, TU ako partnera zastupuje členka doc. PhDr. Miriam 

Slaná, PhD., Mgr. Michaela Hromková, PhD. 

• Affiliated Faculty – prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. in the 

Department of Health Administration and Human Resources Panuska College of 

Professional Studies, University od Scranton - USA 

• Členka European Association for Palliative Care, prof. PhDr. Mgr. Patricia 

Dobríková, PhD. et PhD.   

• Členka Association of Palliative Care Social Workers. prof. PhDr. Mgr. Patricia 

Dobríková, PhD. et PhD.   

• Členka International Association of Hospice and Palliative Care, prof. PhDr. Mgr. 

Patricia Dobríková, PhD. et PhD. 

• Členstvo katedry v European Association of School of Social Work 

• Člen Royal Society of Arts – RSA , doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. 

• Členka Oborovej rady pre PhD štúdium v sociálnej práci na Fakulte Sociálních studií  

Ostravskej univerzity v Ostrave, doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.   

• Člen/ka Vedecká rada FSV Ostravskej univerzity v Ostrave, prof. MUDr. Jaroslav 

Slaný, CSc. a doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.   

• Pozvaná hlavná prednáška na medzinárodnom virtuálnom sympóziu „Pandemics, 

Climate Change and Growing Inequality: Emerging Paradigm Shift in Helping 

Professions, 28.10. 2020, organizovanom Department of Social Work, School of Social 

Sciences and Humanities, Central University of Tamil Nadu, Department of Social 
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Work, Bharathiar University, Coimbatore and Centre for Applied Research, 

Gandhigram Rural Institute, Gandhigram, doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. 

• Mobility učitelia: online:  

o ICPM online week, 16.-21. november 2020 – doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., 

F.R.S.A. (za študentov Karolína Kováčová) 

o  SOWOSEC network co-teaching Social Policy and Social Economy- FH 

CAMPUS Viedeň. 5.-6. 6. 2020 – doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. 

 

 

Za spolupráce členov katedry vypracovala:  

 

v Trnave dňa 12.3.2021       Eva Mydlíková, vedúca katedry   

 


