
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
Trnavskej univerzity v Trnave 

Katedra sociálnej práce 
Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava 

 
 
 
 
 

POZVÁNIE NA KÁVU  / ČAJ                                      
 
 
Milí naši kolegovia, 
 

dovoľte, aby sme Vás pozvali medzi nás, pedagógov a študentov Fakulty 
zdravotníctva a sociálnej práce, na našu katedru sociálnej práce na stretnutie, 
ktorého cieľom je:  

 
1) Poďakovať za Vašu neoceniteľnú pomoc pri vzdelávaní našich študentov 

a udeliť certifikát Fakultného pracoviska výkonu odbornej praxe študentov 
Trnavskej univerzity; 

2) Získať od Vás všeobecnú spätnú väzbu na obsah a spôsob výučby našich 
študentov tak, aby sme vedeli vo výučbe urobiť korekcie vzhľadom na 
požiadavky praxe; 

3) Poskytnúť Vám spätnú väzbu od našich študentov a učiteľov – ich ponuku 
a očakávanie od praxových pracovísk; 

4) Zvoliť členov Rady zamestnávateľov pre odbor sociálna práca na Fakulte 
zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavskej univerzity. 

 
Stretnutie sa uskutoční dňa 8.11.2022 v čase o 10:00 hod. (plánovaný koniec cca 
o 11:30 hod) v budove Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 
v Trnave, Univerzitné námestie 1, Trnava. 
 
 
Prejavte svoj  záujem o (označte odpoveď): 
 

� Môžeme / nemôžeme sa zúčastniť na stretnutí v počte osôb ..... za organizáciu  
� Máme / nemáme záujem získať (tlačený) certifikát Fakultného pracoviska;   
� Máme / nemáme záujem byť v Rade zamestnávateľov odboru sociálna práca 

na Fakulte zdravotníctva Trnavskej univerzity, menovite 
......................................................... funkcia v organizácii    

 
 
Čo znamená členstvo v Rade zamestnávateľov katedry sociálnej práce FZaSP 
TU?  
 



Katedra sociálnej práce, prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., tel 033/5939408, eva.mydlikova@truni.sk  
 

Už v procese úpravy našich študijných programov v zmysle zvyšovania ich kvality 
sme kládli dôraz na zapojenie zamestnávateľov do vysokoškolského vzdelávania.  
 
Relevantní zástupcovia zamestnávateľov nám pomáhali a pomáhajú pri identifikácii 
potrieb praxe a to konkrétne tým, že:   

• Niektorí už participovali na návrhu úpravy študijných programov; 
• a boli členmi komisií schvaľovania študijných programov:  

Mgr. Kristián Kovács, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Mgr. Mária Marcinová, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Mgr. Janette Motlová, Výskumný ústav detskej psychológie 
a patopsychológie;  
 

• a teraz potrebujeme ďalších členov, ktorí by boli členmi hodnotiacej komisie 
pri pravidelnom hodnotení študijných programov.  

 
Zamestnávatelia nám pomáhajú reflektovať, aké sú naše schopnosti vzdelávať 
študentov vzhľadom na potreby praxe, a teda aj ich schopnosť adekvátne sa 
zamestnať.  
 
 
Prosíme o rýchlu spätnú väzbu.  
 
Tešíme sa na stretnutie  
 
 

Eva Mydlíková, vedúca katedry a 
Katarína Molnárová Letovancová, koordinátorka odborných praxí  

 
 
 
 
V Trnave 31.10.2022      

mailto:eva.mydlikova@truni.sk

