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INFORMÁCIE O UPLATNENÍ ABSOLVENTOV ŠP 

 

Verejná správa – Bc., Mgr. 

Študijný odbor vychoval viacero úspešných odborníkov. Úspešní absolventi Bc. a Mgr. 
stupňa študijného programu Verejná správa  

• Bc. Marcel Štrbo – Okresný úrad Trnava (Doprava a pozemné komunikácie)  
• PhDr. Karol Zachar – starosta obce Dechtice  
• PhDr. František Klinovský – starosta obce Trakovice  
• Mgr. Peter Flamík – starosta obce Prietržka  
• Mgr. Marek Marcinkech – referent pre prípravu a implementáciu projektov, Mest-

ský úrad Hlohovec  
• PhDr. Róbert Frimmel – Informačná kancelária pre obete trestných činov Okresný 

úrad Trnava, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
• Mgr. Miroslava Dujičová, PhD. – hlavný štátny radca, Úrad splnomocnenca vlády SR 

pre rozvoj občianskej spoločnosti  
• PhDr. Kristína Melušová, PhD. – referentka pre stratégie, dáta a participáciu, Mest-

ský úrad Hlohovec  
• Mgr. Anežka Borošová – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky  
• Mgr. Lukáš Koštial – Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
• Mgr. Andrea Šprochová, moderátorka súkromnej televízie  
• PhDr. Matúš Meluš, PhD. – štátny radca, Ministerstvo investícií, regionálneho roz-

voja a informatizácie Slovenskej republiky  
• Mgr. Dominika Šályová – generálny štátny radca, Ministerstvo vnútra SR  
• Mgr. Klaudia Cocuľová – referent UPSVaR Bardejov  
• Bc. Zuzana Bielichová – referent personalista Mestský úrad Topoľčany  
• Mgr. Petra Pokorná – sekretariát starostu obce Lehota pod Vtáčnikom  
• Mgr. Martina Bohušová – starostka obce Ďurčiná  
• Mgr. Lukáš Lorenc – referent na ekonomickom oddelení, mestský úrad Skalica  
• Mgr. Peter Šteňko – referent na oddelení dôchodkového poistenia, Sociálna pois-

ťovňa Humenné  
• Mgr. Matej Vavrovič – odborný referent na oddelení infraštruktúry, odboru doprav-

nej politiky na úrade TTSK  
• Mgr. Barbora Jurkemíková – referentka na ekonomickom oddelení, mestský úrad 

Galanta  
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Sociálne služby a poradenstvo – Bc., Mgr. 

Medzi úspešných absolventov študijného programu sociálne služby a poradenstvo patria:  

 Mgr. Tomáš Kramár - výkonný riaditeľ ZPS a DSS Humanus, n. o., Hlohovec, riaditeľ 
 PhDr. Mgr. Martin Vavruš, PhD. - Domov pomocnej ruky, n.o. - riaditeľ, manažér so-

ciálnych služieb, odborný garant 
 PhDr. Tomáš Bečár, PhD. – ZSS Pod hradom - vedúci úseku sociálnej práce 
 PhDr. Peter Máťoš, PhD. - Mesto Považská Bystrica - 1. zástupca primátora mesta 

Považská Bystrica 
 PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH - Špecializované zariadenie Seniordom Vajnory - štatu-

tárna zástupkyňa 
 Mgr. Zuzana Petričková - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava - oddelenie 

hmotnej núdze, 
 náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - koordinácia rodinných dávok a 

príspevku na starostlivosť EÚ 
 PhDr. Mgr. Tomáš Habánik, PhD. - Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. - manažér 

kvality sociálnych služieb 
 Mgr. Zuzana Sláviková - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dubnica nad Váhom - 

oddelenie služieb pre občana - štátne sociálne dávky 
 Mgr. Helena Klempa, PhD. - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín - odbor 

služieb zamestnanosti, oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF - referent 
AOTP a ESF - NP Prvá pomoc 

 Mgr. Róberta Humenová - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
 PhDr. Anna Suchá, PhD. - Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove - ria-

diteľka 
 PhDr. Michal Molnár - Dom tretieho veku v Bratislave - sociálny pracovník na zdra-

votnom úseku 
 PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce Košolná 
 Mgr. Michaela Bistáková - riaditeľka komunitného domova ESTHER v Hlohovci, 
 Mgr. Emma Valigurská - interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poraden-

stva 
 Mgr. Erika Štangová – interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poraden-

stva 
 Mgr. Erika Ochabová - interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a poraden-

stva 
 Mgr. Michaela Vaceková - interná doktorandka Katedry sociálnych služieb a pora-

denstva 

K úspešným absolventom študijného programu patria aj interní pedagógovia Katedry 
sociálnych služieb a poradenstva: 

 PhDr. Zuzana Draková, PhD. 
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 PhDr. Andrej Hrnčárik, PhD. 
 PhDr. Lenka Stanová, PhD. 

 

Európske štúdiá a politiky – Bc., Mgr.  

Napriek krátkej implementácii vzdelávacieho procesu v rámci študijného programu (od r. 
2018), študijný odbor vychoval viacero úspešných odborníkov.  

Úspešní absolventi študijného programu Politológia, Európske štúdiá, resp. Európske štúdiá 
a politiky: 

• Mgr. Martina Bohušová – starostka obce Ďurčiná 
• Mgr. Róbert Hlaváč – starosta obce Honce 
• Mgr. Natália Brovina Mulinová – predsedníčka ŠR VŠ, odborný referent (mládež-

nícke výmeny, mobilita pracovníkov s mládežou) 
• Mgr. Denisa Karabová, PhD. – predsedníčka OZ Európsky dialóg 
• Kpt. Mgr. et Mgr. Marcel Krivošík – Tím pre integráciu síl NATO 
• PhDr. Monika Práznovská, PhD. – poslankyňa, predsedníčka komisií, Rada školy, 

obec Šoporňa 
• Mgr. Stanislava Šteiningerová- referentka OÚ Nová Bystrica,  referát pozemkov, vý-

stavby životného prostredia a sociálnych vecí, Local Representative ESN (Erasmus 
Student Network Trnava do r.2019)  

• Mgr. Natália Pék – ŽSR, odborná referentka verejného obstarávania, členka tímu vo-
lebnej kampane politickej strany SMER-SD v parlamentných voľbách  2020 

• Mgr. Nikola Šimuneková, PhD. – hlavný štátny radca, sekcia cestnej dopravy a po-
zemných komunikácií, Ministerstvo dopravy a výstavby  SR 

• Mgr. Matúš Jankoľa- strana Hlas-SD (neviem sa dopátrať k tomu, čo tam presne 
robí) 

• Mgr. Martina Gaggi Hudcovičová-  Občianske združenie Lifestarter – projektová a 
komunikačná manažérka  

• Mgr. Monika Kmeťová- projektová asistentka OZ Európsky dialóg 
• PhDr. Martina Lopatková- tajomníčka poslaneckého klubu SaS, asistentka poslanca 

za stranu  SaS v NRSR Mariána Viskupiča 
• Mgr. Veronika Doležalová – Hlavný radca,  Organizačný odbor NRSR- Odborná a ko-

ordinačno-metodická činnosť pri zabezpečovaní kreačnej a kontrolnej pôsobnosti 
NRSR Mgr. Ingrid Borárosová, Ph.D - projektová manažérka v Think tanku Bratislava 
Policy Institut 

• PhDr. por. Libor Boháček -oddelenie bojovej prípravy 14. pluku logistickej podpory v 
Pardubiciach 
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Európske štúdiá a politiky –PhD. 

Úspešní absolventi III. stupňa študijného programu Európske štúdiá a politiky:  

• Mgr. Denisa Karabová, PhD. – predsedníčka OZ Európsky dialóg 
• PhDr. Monika Práznovská, PhD. – poslankyňa, predsedníčka komisií, Rada školy, 

obec Šoporňa 
• Mgr. Nikola Šimuneková, PhD. – hlavný štátny radca, sekcia cestnej dopravy a po-

zemných komunikácií, Ministerstvo dopravy a výstavby  SR 
• Mgr. Ingrid Borárosová, PhD - projektová manažérka v Think tanku Bratislava Policy 

Institute 
• Mgr. Boris Kolman, PhD. - odborný referent pre Erasmus+, IUVENTA, Národná agen-

túra  
• PhDr. Alexandra Matejková, PhD., Sociologický ústav SAV 

 

Verejná politika a verejná správa – PhD. 

Študijný program Verejná politika a verejná správa v treťom stupni vysokoškolského štúdia, 
teda doktorandský študijný program, sa zameriava na získanie poznatkov založených na 
súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý 
je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy a techniky. 
Doktorandský stupeň štúdia v programe Verejná politika a verejná správa má za cieľ 
pripraviť absolventa v odbornej rovine zmysluplne fungovať v značne diverzifikovanom a 
rozvetvenom systéme orgánov a inštitúcií verejnej správy so schopnosťou pochopiť v tomto 
systéme realizované procesy a činnosti. V praktickej rovine absolvent študijného programu 
Verejná politika a verejná správa  nájde uplatnenie v orgánoch štátnej správy, územnej a 
regionálnej samosprávy, vo verejnoprávnych korporáciách, v subjektoch verejného i 
súkromného sektora, vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách, v nadnárodných 
inštitúciách, analytických organizáciách, resp. v oblasti tretieho sektora a dobrovoľníctva, a 
to na rôznych pozíciách. Prax preukazuje, že na trhu práce dopyt po absolventoch 
predmetného študijného programu narastá a náročnosť úloh súvisiacich s obsahovým 
zameraním verejnej správy a verejnej politiky vyžaduje stupeň špecializácie, ktorý priamo 
súvisí s absolvovaním aspoň magisterského stupňa štúdia a schopnosťou uplatniť „naučené“ 
v praxi. Študijný program ponúka priestor pre vzdelávanie odborníkov pripravených zapojiť 
sa do verejného života, aktívne sa podieľať na tvorbe verejných politík v jednotlivých 
sektoroch, iniciovať a implementovať procesné zmeny na úrovni štátnej správy, územnej a 
regionálnej samosprávy, ale zároveň vnímať potrebu vývoja verejnej správy v súlade s 
dynamikou potreby zmien plynúcich z jej vnútorných štruktúr ako i vonkajších podnetov. 
Absolvent tretieho stupňa študijného programu nájde, okrem vyššie uvedeného, uplatnenie 
aj v oblasti vedy, výskumu, vysokoškolského vzdelávania, ako aj v oblastiach teoretickej 
analýzy podstaty politických vied, rozvoja teórie verejnej politiky a verejnej správy. 
Vzhľadom na zameranie študijného programu získa absolvent relevantné predpoklady pre 
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samostatné pôsobenie a uplatnenie sa v oblasti 
sociálnej, ekonomickej, právnej a politologickej.  

 

Študijný odbor vychoval viacero úspešných odborníkov. Úspešní absolventi študijného 
programu Verejná politika a verejná správa  

• Ing. Eva Čapošová, PhD. – odborná asistentka, Fakulta sociálnych vied UCM  

• PhDr. Jozef Ružarovský, PhD. – súdny exekútor, Exekútorský úrad Trnava  

• PhDr. Michal Greguška, PhD. – projektový manažér, mesto Černošice (okres Praha2)  

• PhDr. Karol Šebík, PhD. – Sola Switzerland EU Ltd  

• PhDr. Jakub Feranec, PhD. – Neoreal, Realitná kancelária  

• doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. – funkčné miesto docenta, Fakulta sociálnych vied UCM  

• PhDr. Martin Švikruha, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM  

• PhDr. Patrik Gabura, PhD. – referát dopravy, mestský úrad Bratislava-Petržalka  

• PhDr. León Richvalský, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM  

• Mgr. Miroslava Dujičová, PhD. - hlavný štátny radca, Úrad splnomocnenca vlády SR pre 
rozvoj občianskej spoločnosti  

• Mgr. Adrian Gabura, PhD. – člen predstavenstva, Broker Service Group a.s.  

• PhDr. Martin Halmo, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM  

• PhDr. Katarína Baničová, PhD. kontrolór, Najvyšší kontrolný úrad SR  

• PhDr. Richard Brix, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM  

• PhDr. Michal Imrovič, PhD. – prodekan, Fakulta sociálnych vied UCM  

• PhDr. Karol Zachar, PhD. – Neoreal, Realitná kancelária  

• PhDr. Lukáš Cíbik, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM  

• JUDr. Peter Nemec, PhD. – právnik, Kooperativa Bratislava  

• PhDr. Dalibor Mikuš, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM  

• PhDr. Martin Daško, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM  

• Mgr. Michal Garaj, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM  

• Mgr. Peter Lukáč, PhD. generálny riaditeľ NZCI,  Bratislava  

• PhDr. Vladimír Kováčik, PhD. – odborný asistent, Fakulta sociálnych vied UCM  
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• PhDr. Matúš Meluš, PhD. - štátny radca, 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  

• PhDr. Mgr. Petr Janíček, PhD- riaditeľ, Cosmopolitan Institute of Education, Liberec  

• PaedDr. Peter Černý, PhD. – riaditeľ, Gymnázium Janka Matušku Galanta  

• Ing. Mária Nováková, PhD., kvestor Prešovská univerzita  

• JUDr. Ing. Jitka Mlynarčíková, PhD. LL.M. konateľ, advokátska kancelária, Zvolen  

• PhDr. Kristína Melušová, PhD. - referentka pre stratégie, dáta a participáciu, Mestský 
úrad Hlohovec 

 

Sociálna politika – PhD. 

Absolventi doktorandského štúdia majú široké spektrum pracovných príležitostí. Pracovná 
pozícia „sociálny pracovník“ sa nachádza vo výkone práce v oblasti štátnej správy a 
samosprávy, v rezortoch zdravotníctva, v ústavoch pre výkon trestu odňatia slobody, 
nachádzajú v oblasti sociálnych služieb a v oblasti výkonov činností sociálnoprávnej ochrany. 
Vo väčšine týchto organizácií sa uplatňujú na pozíciách stredného manažmentu, alebo ako 
samostatní odborní/vedeckí pracovníci, či riadiaci pracovníci.  

Medzi úspešných absolventov študijného programu Sociálna politika patria:  

• PhDr. Mgr. Martin Vavruš, PhD. - Domov pomocnej ruky, n.o. - riaditeľ, manažér so-
ciálnych služieb, odborný garant  

• PhDr. Tomáš Bečár, PhD. – ZSS Pod hradom - vedúci úseku sociálnej práce  
• PhDr. Peter Máťoš, PhD. - Mesto Považská Bystrica - 1. zástupca primátora mesta Po-

važská Bystrica  
• PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH - Špecializované zariadenie Senior dom Vajnory - štatu-

tárna zástupkyňa  
• PhDr. Mgr. Tomáš Habánik, PhD. - Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. - manažér 

kvality sociálnych služieb  
• Mgr. Helena Klempa, PhD. - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín - odbor slu-

žieb zamestnanosti, oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF - referent AOTP a 
ESF - NP Prvá pomoc  

• PhDr. Anna Suchá, PhD. - Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove - ria-
diteľka  

• PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce Košolná  
• PhDr. Soňa Svetlíková, PhD. – referentka pre doktorandské štúdium na UCM v Trnave   

K úspešným absolventom študijného programu patria aj interní pedagógovia Katedry 
sociálnych služieb a poradenstva:  

• PhDr. Zuzana Draková, PhD.,  
• PhDr. Andrej Hrnčárik, PhD.,  
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• PhDr. Lenka Stanová, PhD.  

 

 

 


