
Študijné a kariérne poradenstvo  

 

Študijný poradca je poradcom študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. 

Poskytuje pomoc najmä pri sprostredkovaní študijných informácií vyplývajúcich zo študijného poriadku 

fakulty a vnútorných predpisov Trnavskej univerzity. Študijný poradca poskytuje poradenstvo osobne, 

online (napr. prostredníctvom MS Teams) alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie v čase 

zverejnených konzultačných hodín. Vo svojej činnosti sa zameriava tiež na uchádzačov o štúdium, 

ktorým ponúka poradenstvo v oblasti vhodného výberu študijného programu a sprehľadňuje ich 

ponuku. 

 

Poradenstvo k formálnym procesom  štúdia (zápisy, výmaz, prerušenie, žiadosti ...) zabezpečuje 

referentka študijného oddelenia  p. Tatiana Masnicová, 033/5939 450, tatiana.masnicova@truni.sk . 

 

Poradenstvo k obsahu štúdia jednotlivých študijných programov  poskytujú  osoby zodpovedné za 

študijný program: 

• Sociálna práca, bakalársky program: doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. , tel. 033/5938 407, 

martina.zakova@truni.sk, konzultačné hodiny: utorok 14:30 do 16:30 alebo emailom; 

• Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny, bakalársky program:  doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD., tel. 

033/5939 430, miriam.slana@truni.sk, konzultačné hodiny: utorok 9:00 do 12:00 alebo 

emailom; 

• Sociálna práca, magisterský program: prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., tel. 033/5939 408, 

eva.mydlikova@truni.sk, konzultačné hodiny: pondelok 9:00 do 11:00 alebo emailom; 

• Sociálna práca, doktorandský program: prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD., tel. 

033/5939 418, patricia.dobrikova@truni.sk, konzultačné hodiny: utorok  13:30 do 15:00 alebo 

emailom. 

 

Kariérne poradenstvo poskytuje Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD., tel. 033/5939 430, 

katarina.molnarova.letovancova@truni.sk, konzultačné hodiny: streda 13:00 do 16:00 alebo emailom. 

Tento typ poradenstva sa sústreďuje najmä na požiadavky študentov v posledných  ročníkoch, 

pripravujúcich sa do zamestnania. Cieľom tohto profesionálneho sprevádzania je zvyšovať 

uplatniteľnosť absolventov Trnavskej univerzity v ich odbore.  

Kariérny poradca pomôže nasmerovať pracovný potenciál študenta, jeho motiváciu a zameranie. Naučí 

ho orientovať sa na trhu práce (prezentácia životopisu, demo pohovor so spätnou väzbou), vedie 

databázu pracovných ponúk a sprostredkovanie daných informácií študentom, spolupracuje so 

študijným poradcom, komunikuje so zamestnávateľmi a v spolupráci s nimi vytvára ponuku pracovných 

stáží pre študentov počas štúdia a po jeho ukončení. 

 

V Trnave 10.1.2022                    Spracovala: Eva Mydlíková, vedúca katedry SP 
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