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Katedry sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce  

Trnavskej univerzity v Trnave  
 

 
dňa 29.11.2021 na svojom online zasadnutí členov odborovej rady PhD a osôb 
zodpovedných za habilitačné a inauguračné konanie v odbore Sociálna práca zvolili 
členov  Programovej rady pre odbor Sociálna práca (pre študijné programy  Bc 
RDŠR, Bc SP, Mgr SP, PhD SP) v nasledovnom zastúpení: 
 
Predsedníčka:   prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.   
 
Členovia :   prof. MUDr. Jaroslav Slaný, PhD.  
    doc. PhDr. Botek Ondrej, PhD., F.R.S.A. 

doc. PhDr. Slaná Miriam, PhD. 
prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. 
doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. 

 
Členka/zástupca zamestnávateľov:  Mgr. Jana Žišková, manažérka nadácie 
Pontis,  
 
Členka/zástupkyňa študentov: Lucia Šimková, študentka 2.roč. RDŠR,  

Mgr. Katarína Ulehlová, študentka 1.roč. Mgr SP, 
 
 

V zmysle dokumentu „Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality 
študijných programov Trnavskej univerzity“ (celý dokument nájdi na:  
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijne-programy_pravidla-tu.pdf) 

 
Čl. 10 Programová rada 

(1) Pre každý bakalársky alebo magisterský študijný program je menovaná 
programová rada, ktorá je poradným orgánom osoby zodpovednej za študijný 
program.  
 
(2) Programová rada najmä  

a) priebežne monitoruje a pravidelne vyhodnocuje výučbu v príslušnom 
študijnom programe,  
b) posudzuje obsahovú náplň študijného programu a vyhodnocuje jeho 
odbornú úroveň,  
c) každoročne zabezpečuje proces hodnotenia študijného programu,  
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d) prejednáva zámer na úpravu študijného programu, predĺženie oprávnenia 
uskutočňovať študijný program, ako aj na zrušenie študijného programu z 
iniciatívy fakulty,  
e) prejednáva vnútorné hodnotiace správy.  
 

(3) Programová rada má najmenej päť členov a tvorí ju  
a) osoba zodpovedná za študijný program,  
b) aspoň dvaja ďalší učitelia, ktorí zabezpečujú výučbu v príslušnom študijnom 
programe,  
c) aspoň jeden zástupca študentov príslušného študijného programu,  
d) aspoň jeden zástupca zamestnávateľov, ktorý nie je členom akademickej 
obce univerzity.  
 

(4) Členov programovej rady menuje a odvoláva dekan fakulty, a to v prípade členov 
uvedených v ods. 3 písm. b) a d) na návrh osoby zodpovednej za študijný program; 
zástupcu študentov na základe návrhu študentskej časti akademického senátu 
fakulty. 
  
(5) Predsedom programovej rady je osoba zodpovedná za študijný program.  
 
(6) Nadväzujúce študijné programy alebo príbuzné študijné programy môžu mať 
spoločnú programovú radu, ktorú tvoria  

a) osoby zodpovedné za študijné programy zaradené do spoločnej 
programovej rady,  
b) aspoň dvaja ďalší učitelia zabezpečujúci výučbu v študijných programoch 
zaradených do spoločnej programovej rady,  
c) aspoň dvaja zástupcovia študentov študijných programov zaradených do 
spoločnej programovej rady,  
d) aspoň dvaja zástupcovia zamestnávateľov za študijné programy zaradené 
do spoločnej programovej rady, ktorí nie sú členmi akademickej obce 
univerzity.  
 

(7) Členov spoločnej programovej rady menuje a odvoláva dekan fakulty, a to v 
prípade členov uvedených v ods. 6 písm. b) a d) na návrh osôb zodpovedných za 
študijné programy zaradené do spoločnej programovej rady; zástupcov študentov na 
základe návrhu študentskej časti akademického senátu fakulty. Predsedu spoločnej 
programovej rady menuje dekan fakulty z osôb zodpovedných za študijné programy 
zaradené do spoločnej programovej rady.  
 
(8) Zasadnutie programovej rady spolu s programom zasadnutia plánuje a zvoláva jej 
predseda podľa potreby, najmenej raz ročne. Uznesenie programovej rady je prijaté, 
ak za jeho prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov programovej 
rady. Programová rada sa môže uzniesť na podrobnejších vnútorných pravidlách 
upravujúcich jej rokovanie a hlasovanie.  
 
(9) Zo zasadnutia programovej rady sa vyhotovuje písomný zápis, ktorý predkladá 
predseda programovej rady dekanovi fakulty.  
 
(10) Členstvo v programovej rade je nezastupiteľné.  
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(11) Členstvo v programovej rade zaniká rozhodnutím dekana fakulty o odvolaní 
člena písomnou formou po predchádzajúcom súhlase osoby zodpovednej za študijný 
program, a to najmä v prípade, ak si člen programovej rady neplní svoje povinnosti.  
 
(12) Dekan fakulty odvolá písomnou formou člena programovej rady aj bez súhlasu 
osoby zodpovednej za študijný program, ak  
a) člen programovej rady prestane spĺňať predpoklady, na základe ktorých bol za 
člena vymenovaný,  
b) člen programovej rady nemôže vykonávať funkciu člena dlhšie ako šesť mesiacov.  
 
(13) Členstvo v programovej rade zaniká tiež  

a) dňom, kedy sa člen programovej rady písomnou formou vzdal svojho 
členstva,  

b) dňom zániku programovej rady,  
c) dňom smrti člena.  
 

(14) Ak členstvo niektorému z členov programovej rady zaniklo, musí dekan fakulty 
do troch mesiacov po zániku jeho členstva vymenovať namiesto neho nového člena 
programovej rady.  
 
 

Popri Programovej rade pracujú aj pracovné skupiny pre jednotlivé študijné 
programy, ktorých úlohou je aktívne sa podieľať na zapracovaní úprav a inovácií v 
ŠP, spracovaní hodnotenia študentmi a praxou: 
 
Pracovná skupina pre Bc Sociálna práca:  
Pracovníci katedry:  doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. + doc .PhDr. Nadežda 

Kovalčíková, PhD.,  Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD. 
Zástupca študentov:  Anna Valúchová, študentka 2.roč.  
Zástupca zamestnávateľov: doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD., riaditeľka n.o. 

Budúcnosť, Nitra 
 

Pracovná skupina pre Bc Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny:  
Pracovníci katedry: doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. + prof. PhDr. Eva 

Mydlíková, PhD., prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.  
Zástupca študentov:  Lucia Šimková, druhý ročník RDŠR  
Zástupca zamestnávateľov: Mgr. Jana Žišková, manažérka projektov Nadácie Pontis 
 

Pracovná skupina pre Mgr Sociálna práca:  
Pracovníci katedry: prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD + doc. PhDr. Miriam 

Slaná, PhD., prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., doc. PhDr. 
Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A., Mgr. Ľubica Nicolussi, PhD. 

Zástupca študentov:  Mgr. Katarína Ulehlová, prvý ročník Mgr SP, Zuzana 
Režňáková, prvý ročník Mgr SP 

Zástupca zamestnávateľov: Mgr. Alena Kelešiová, vedúca odboru SPODaSK Trnava 
a doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD., riaditeľka DSS 
Zavar  

 
Zapísala 4.1.2022       Eva Mydlíková, vedúca katedry
   


