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PRÍHOVOR 
 

 

Milé kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti,  

 

minulý akademický rok sa niesol v znamení neustáleho procesu 

transformácie, vstúpili sme do procesu zosúlaďovania študijných 

programov so schválenými štandardami pre vnútorný systém 

kvality univerzity, teda aj fakulty. Minulý rok bol náročný 

vzhľadom na všetky úlohy, ktoré bolo treba splniť v súvislosti 

s prípravou na akreditáciu.  

Vážené kolegyne, kolegovia, ďakujem za Vašu doterajšiu prácu, 

za Vašu publikačnú činnosť, za riešenie vedeckých projektov,  

za kvalitné prednášky a pedagogickú činnosť, za dobrovoľnícku 

činnosť.   

 

Aký bude  tento nový akademický rok? Čo nám prinesie?  

Akademický rok 2022/2023 prináša množstvo nových úloh a výziev. Prináša aj ďalšiu generáciu 

študentov, našich prvákov.  

Som rada, že v novom akademickom roku sa do priestorov školy opäť znovu vracia život, 

študentov nevidíme len ako mená v MS Teams, rozbiehajú sa školské a mimoškolské aktivity, 

znovu sa stretávame, diskutujeme.  

Pre našu Katedru sociálnej práce budú naďalej prioritami: odbornosť, prepojenosť na prax, 

uplatniteľnosť v praxi a rodinná atmosféra.  

 

Želám Vám, aby ste pracovali v príjemnej pracovnej atmosfére, aby sa nám darilo dosahovať dobré 

pracovné výsledky. Študentom prajem, aby mali výborné študijné výsledky, aby ich štúdium 

napĺňalo. Aby Katedra sociálnej práce bola pevnou súčasťou Fakulty sociálnych vied a pomáhala 

pri jej napredovaní. 

 

 

 

 

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., un. prof. 

vedúca Katedry sociálnej práce  
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CHARITATÍVNY KONCERT VENOVANÝ HOSPICU 

 

Záver leta na Považí so sebou priniesol čerešničku na torte  

v podobe krásneho charitatívneho koncertu úspešného slovenského 

speváka Pavla Hammela. Na koncerte bola bohatá účasť,  

kde sa stretlo množstvo ľudí s dobrým srdcom a úmyslom. 

Výťažok zo vstupného bol venovaný Hospicu Milosrdných sestier 

v Trenčíne. V tomto zariadení sa poskytuje špecializovaná 

paliatívna starostlivosť ľuďom s chronickou, nevyliečiteľnou, 

pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou s časovo 

obmedzeným prežívaním.  

Toto zmysluplné podujatie podporila aj naša kolegyňa  

PhDr. Zuzana Draková, PhD., ktorá na katedru priniesla srdečné 

pozdravy od riaditeľky hospicu sestry Noemi - Mgr. Henriety 

Žilkovej. V októbri/2021 bola sestra Noemi hostkou  

na konferencii s názvom "Interdisciplinárna reflexia starostlivosti o človeka na konci života"  

v Skalke nad Váhom, ktorá bola organizovaná našou katedrou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Zuzana Draková, PhD. 
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NÁVŠTEVA U PHDR. LENKY STANOVEJ, PHD. - 11. september 

2022  

 

Dňa 11. septembra 2022 doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., 

un. prof. a PhDr. Mgr. Andrej Hrnčárik, PhD. navštívili kolegyňu 

PhD. Lenku Stanovú, PhD., ktorá je v súčasnosti na materskej 

dovolenke. Za všetkých členov Katedry sociálnej práce  

sme odovzdali darčeky pre malého Adamka. Veru, Adamko  

je už veľký chlap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Andrej Hrnčárik, PhD.  
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MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA: 15.–16. 

september 2022 

 

V dňoch 15.–16. 9. 2022 som sa spolu 

s prof. PhDr. Mgr. Janou Levickou, 

PhD. zúčastnila medzinárodnej 

vedeckej konferencie s názvom 

Hradecké dny sociální práce 2022. 

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

a pod záštitou rektora UHK prof. Ing. 

Kamila Kuči, Ph.D. Tohtoročnou témou 

konferencie bol Udržitelný rozvoj  

v současných přístupech sociální 

práce. Konferencia bola realizovaná 

v českom, slovenskom a anglickom 

jazyku v piatich sekciách.  

Na konferenciu boli pozvaní viacerí významní hostia z oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb 

z viacerých krajín. Hlavné referáty predniesli prof. Malcolm Payne, autor významných kníh 

o teóriách a metódach sociálnej práce na tému “ Critical eco practice: a sustainable social work 

for sustainable social relations?““ a Mgr. Jan Vrbický, zastupujúci riaditeľ odboru 

sociálníchslužeb a inspekcesociálníchslužeb a vedúci oddeleniakoncepcesociálníchslužeb MPSV 

ČR s témou prednášky Trendy a udržitelnost sociální práce z hlediska Ministerstva práce 

a sociálních věcí.  
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V poobedňajších hodinách prebiehalo súbežné 

zasadnutie v jednotlivých sekciách. S príspevkom 

s názvom Vplyv životného prostredia na sociálne 

fungovanie obyvateľov vylúčených komunít sme 

spolu s prof. Levickou vystúpili v 4. sekcii, ktorá 

mala názov Udržitelný rozvoj v současných 

přístupech sociální práce. Táto sekcia bola zaradená 

v programe druhého dňa konferencie. 

Prof. Levická bola zároveň moderátorkou 

jednej z ďalších sekcií s názvom „Zelená“ 

sociální práce. Na konferencii bolo 

prednesených množstvo zaujímavých tém 

v rámci problematiky udržateľného rozvoja 

v kontexte sociálnej práce, na ktoré bola 

nadviazaná plodná diskusia s mnohými 

zaujímavými a prínosnými pohľadmi 

a podnetmi na danú problematiku. Vedecká 

konferencia bola obohatená príjemným 

a zábavným divadelným predstavením- pražský spolek Just Monkeys s performancí "Modern 

Archetype". Po vedeckom a zábavnom programe nasledoval spoločenský večer a raut, ktorým 

bola celodenná konferencia ukončená. Druhý deň však konferencia pokračovala zasadnutím  

v 4. sekcii, v rámci ktorej sme predstavili aj náš príspevok a taktiež prebiehala doprovodná 

konferencia „Využití prvků umělé inteligence při poskytování odborného sociálního poradenství 

a možnosti aplikace nových technologií v oblasti sociální práce“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Vaceková 
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SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AKAD. ROKA 2022/2023:  

19. september 2022  
 

Dňa 19. septembra 2022 sa uskutočnilo 

slávnostné otvorenie akademického roka 

2022/2023. Konala sa aj slávnostná inaugurácia 

rektorky prof. Mgr. Kataríny Slobodovej 

Novákovej, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave si pripomenula svoje 25. výročie 

vzniku. PhDr. Darina Kubíčková, PhD., un. doc. 

bola ocenená Plaketou Jána Sambucusa  

za publikačnú činnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyticu rektorke prof. Mgr. Kataríne Slobodovej Novákovej, 

PhD. odovzdala aj predsedníčka Akademického senátu FSV 

UCM v Trnave doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., un. prof.  

 

 

PhDr. Zuzana Draková, PhD.  
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UVÍTACÍ DEŇ PRVÁKOV: 20. september 2022 

 

Dňa 20. septembra 2022 sa v priestoroch Fakulty sociálnych 

vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnil Uvítací 

deň prvákov. Pred samotným nástupom na štúdium sa snažíme 

študentom prvých ročníkov 

bakalárskeho štúdia poskytnúť 

všetky dôležité informácie, 

ktorými by mali disponovať, aby 

sme im v čo najväčšej možnej 

miere uľahčili ich novú životnú 

etapu. Pri vstupe na akademickú 

pôdu dostali od nás ako milú 

pozornosť tričká s logom fakulty. 

Úvodné slovo patrilo doc. PhDr. Mgr. Oľge Bočákovej, PhD., 

univerzitnej profesorke, v ktorom nových študentov na pôde 

Fakulty sociálnych vied srdečne privítala a zároveň predstavila 

akademický senát. Následne svoj príhovor predniesol aj dekan fakulty doc. PhDr. Jaroslav 

Mihálik, PhD. Informácie o samotnej Univerzite sv. Cyrila  

a Metoda v Trnave, o štúdiu a jeho organizácii vo svojom 

vstupe predstavil prodekan pre rozvoj a marketing a zastupujúci 

prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť PhDr. Michal 

Imrovič, PhD., univerzitný docent, po ktorom s informáciami  

o možnostiach štúdia v zahraničí prostredníctvom programu 

ERASMUS+ prišiel na pódium koordinátor pre mobility PhDr. 

Dalibor Mikuš, PhD. Popoludnie patrilo prehliadke priestorov 

Fakulty sociálnych vied, knižnice a jej jednotlivých katedier, 

kde si program pre svojich nových študentov pripravila už 

každá katedra samostatne. My sme sa v rámci tejto sekcie  

s našimi študentmi bližšie zoznámili a predstavili sa im všetci 

vyučujúci, s ktorými sa budú počas svojho štúdia stretávať. 

Tešíme sa, že o štúdium na Katedre sociálnej práce študenti 

prejavujú každoročne veľký záujem. Našim novým prvákom želáme veľa úspechov v štúdiu  

a aby sa u nás cítili príjemne. 

 

 

PhDr. Zuzana Draková, PhD. 
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OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA 2022/2023  

PRE POSLUCHÁČOV UNIVERZITY TRETIEHO VEKU:  

26. september 2022 

 
V pondelok dňa 26. septembra 2022 prebiehalo na Fakulte 

sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

otvorenie akademického roka 2022/2023 pre poslucháčov 

Univerzity tretieho veku, ktorého sa zúčastnila doc. PhDr. 

Mgr. Oľga Bočáková, PhD., univerzitná profesorka, PhDr. 

Darina Kubíčková, PhD., univerzitná docentka a PhDr. 

Zuzana Draková, PhD. 

 

Garantka Univerzity tretieho veku doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., univerzitná profesorka 

nových prvákov srdečne privítala a oboznámila ich s fungovaním Univerzity tretieho veku.  

Našim novým prvákom spoločne  

s poslucháčmi druhého ročníka zároveň 

predstavila bohatý harmonogram  na nový 

akademický rok a tiež pripravované exkurzie 

a ďalšie aktivity, ktoré ich čakajú.  

Po otvorení akademického roka nasledovali 

prvé prednášky. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Mária Jurkasová 
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ZASADNUTIA AKADEMICKEJ OBCE FSV UCM V AKAD. 

ROKU 2022/2023:  30. september 2022  
 

Zasadnutie akademickej obce FSV UCM, ktoré sa konalo dňa 30. septembra 2022 viedla 

predsedníčka AS FSV UCM doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., un. prof. a predniesla Správu 

o činnosti AS FSV UCM v akad. roku 2021/2022. Dekan FSV UCM v Trnave doc. PhDr. Peter 

Horváth, PhD., univerzitný profesor predstavil víziu napredovania FSV a oboznámil akademickú 

obec s úlohami, ktoré nás čakajú. Zároveň predstavil novú organizačnú štruktúru FSV.  

 

 

 

PhDr. Mgr. Andrej Hrnčárik, PhD.  
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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA KATEDRY SOCIÁLNEJ PRÁCE  

FSV UCM V TRNAVE:  30. september 2022 
 

 

Vedúca Katedry sociálnych služieb doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., un. prof., otvorila 

zasadnutie a privítala prítomných členov katedry.  

Podala informácie o tom, že: 

• v súlade s novelizáciou zákona a zosúladenia bude Katedra sociálnych služieb 

a poradenstva premenovaná na Katedru sociálnej práce s platnosťou od 1.10. 2022  

• vedením Katedry sociálnej práce je poverená doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., un. 

prof. 

• zástupcom Katedry sociálnej práce bude s platnosťou od 1.10. 2022 PhDr. Michal Imrovič, 

PhD., un. doc. Zároveň sa vedúca katedry poďakovala PhDr. Darine Kubíčkovej, PhD., un. 

doc. za prácu zástupkyne Katedry sociálnych 

služieb a poradenstva 

• pripravuje sa nový Štatút UCM a po jeho 

schválení sa vypracuje nový Štatút Fakulty 

sociálnych vied 

• fakultné senáty pracujú naďalej tak ako doteraz 

• v budúcnosti plánuje vedenie FSV vytvoriť 

z katedier ústavy alebo inštitúty 

• o zmene pomenovania katedry je potrebné 

informovať študentov  

Predsedníčka AS FSV UCM, vedúca katedry doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., un. prof., 

informovala všetkých členov katedry, o tom že:  

• rozvrh denných študentov  katedry musel byť aktualizovaný z dôvodov: 

➢ kapacity miestností 

➢ kvôli študentovi so špecifickými potrebami – vozíčkar 

• od 3.10. 2022 sa všetci pedagógovia a študenti  riadia aktualizovaným rozvrhom 

• rozvrh externých študentov bol aktualizovaný z dôvodu nejasnej situácii s výučbou  

po 17.11. 2022 

• U3V funguje podľa plánu  

• všetci členovia katedry musia mať vypísané konzultačné hodiny v rozsahu 2 hodín 

• je potrebné zamerať sa na písanie učebníc a skrípt  

• vyjadrila vďaku a zároveň vyzdvihla doktorandku Mgr. Vacekovú za výučbu  3 študentov 

Erasmu, ktorí si vybrali predmet ponúkaný našou katedrou 

Ďalej oboznámila členov katedry:  

• 17.10. 2022 (pondelok) bude beseda s členmi OZ Save Nature By Čivas v BU1, je potrebné 

zabezpečiť prítomnosť študentov (prof. PhDr. Levická, PhD., PhDr. Draková, PhD.,  

doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., Dis.). Beseda sa koná v rámci projektu APVV. 

• v rámci mesiaca Úcty k starším (v októbri) bude divadelné predstavenie v spolupráci s doc. 

PhDr., Michalom Lukáčom, PhD., ktoré dostanú poslucháči U3V ako darček a študenti 
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môžu prispieť dobrovoľným príspevkom, ktorým sa podporí Trnavská Arcidiecézna 

Charita   

• 6. 12. 2022 sa pripravuje Vianočná Viedeň pre študentov spojená s návštevou OSN. Téma: 

Ľudské práva  a utečenci 

Ďalšie aktivity budú zapracované do harmonogramu aktivít.  

V rámci projektovej činnosti prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., informovala členov katedry  

o tom, že :  

• 12. - 13. 10. 2022 sa bude konať Seminár týkajúci sa KEGY 

• 18. - 21. 10. 2022 odchádza s Mgr. Vacekovou do Prahy z projektu APVV 

• je potrebné naplánovať termín konferencie na KEGU najneskôr (marec roku 2023), bude 

vydaný zborník Slovenská sociálna práca očami pamätníkov 

• je potrebné naplánovať termín konferencie APVV (október 2023) 

• všetci členovia projektov dostanú od prof. Levickej sumarizáciu naplánovanej a splnenej 

činnosti v projektoch KEGA a APVV 

• rozhovory s pamätníkmi naplánované v KEGE sa môžu spustiť, je potrebných (max.  

10-15 rozhovorov) 

• z KEGY je naplánované aj vydanie učebnice 

• členovia projektu APVV dostanú zhodnotenie činnosti za minulý rok a úlohy  

na nasledujúci rok  

Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., un. prof. 

privítala nového člena katedry doc. PhDr. Petra 

Slováka, PhD. a zaželala mu veľa pracovných síl. 

Doc. Slováka pochválila za to, že už napísal 

monografiu k svojmu predmetu, ktorá je v tlači.  

Vedúca katedry zdôraznila potrebu nahlásenia 

neprítomnosti na výučbe Ing. Machatovej. Dôvod 

neprítomnosti nahlásiť vedúcej katedry.  

Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., un. prof. 

informovala prítomných člnov o projekte Erasmus+ 

pre seniorov, ktorý bude trvať do roku 2024. Projekt 

je určený pre 30 seniorov a bude prebiehať v Moduloch. Prvé stretnutie bude 8. - 11. novembra 

2022 a je potrebné nájsť vhodné priestory.  

Vedúca katedry sa vyjadrila, že je potrebné zistiť počty našich študentov po jednotlivých ročníkoch 

na predmete Anglický jazyk.        

Mgr. Vaceková žiada riešiť fotky do Katedrovníka prostredníctvom SharePointu.   

Predsedníčka  AS FSV UCM, vedúca Katedry sociálnych služieb doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, 

PhD., un. prof.,  poďakovala prítomným za spoluprácu a za účasť na zasadnutí katedry a popriala 

všetkým členom pevné zdravie. 

 

 

PaedDr. Monika Orlíková, PhD.  
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DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V HOSPICI MILOSRDNÝCH 

SESTIER:  8. október 2022 
 

8. októbra 2022 sa v Hospici Milosrdných sestier  

v Trenčíne konal Deň otvorených dverí. Rodinní 

príslušníci pacientov, sponzori, darcovia, ale aj laická 

verejnosť si mohla prísť pozrieť jeho reálnu podobu. 

Hospic by nemal byť vnímaný ako miesto smútku, bolesti, 

utrpenia, frustrácie či depresií. Práve naopak, vďaka 

špeciálnej paliatívnej starostlivosti, ktorá je v ňom 

poskytovaná je to miesto nádeje, plnenia si svojich 

posledných prianí na sklonku života, zmierňovania 

utrpenia a vnášania viac života do zostávajúcich dní.  

Vysoko profesionálny a zároveň láskavý personál,  

ktorý v ňom pracuje sa nezameriava iba na pacienta,  

ale aj na celú jeho rodinu a blízkych a napomáha im 

zvládať náročnú životnú etapu, v ktorej sa ocitli. V rámci 

Dňa otvorených dverí si mohli návštevníci pozrieť 

priestory hospicu, dozvedieť sa viac informácií o jeho fungovaní, vypočuť si sprievodný hudobný 

program a vidieť reálne ukážky prvkov hipoterapie (terapie s koňmi) a canisterapie (terapie  

so psíkmi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Zuzana Draková, PhD. 
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ÚSPEŠNÁ ŠTUDENTKA KATEDRY SOCIÁLNEJ PRÁCE 

ŠPORTOVKYŇA VANESA HOCKOVÁ:   9. október 2022 
 

Katedra sociálnej práce sa môže pochváliť mnohými šikovnými študentmi, medzi ktorých 

jednoznačne patrí aj Vanesa Hocková – študentka 1. ročníka magisterského štúdia. Vanesa  

je úspešnou športovkyňou, ktorá sa venuje športovej streľbe. Za sebou má veľa krásnych a cenných 

úspechov, no najväčší sa jej podaril na Majstrovstvách sveta v brokových zbraniach 9. októbra 

2022 v Osijeke. Slovenská strelkyňa obsadilav chorvátskom Osijeku vo finále skeetu krásne  

4. miesto. Dvadsaťdvaročná strelkyňa si svojim umiestnením „vystrieľala“ miestenku  

na Olympijské hry, ktoré sa budú konať v roku 2024 v Paríži.Svojimi dosiahnutými výsledkami 

robí dobré meno nielen sebe a svojmu klubu, ale aj našej fakulte. Vanese za dosiahnutie vzácnych 

športových úspechov srdečne blahoželáme a prajme jej hlavne pevné zdravie a veľa ďalších 

športových úspechov. 

 
 

Mottom našej študentky je: „Strieľať prázdne reči ma neprivedie nikam. Ale vstať, pracovať  

a nevzdávať sa ma dostrieľajú do cieľa.“ 

 

 
 

PaedDr. Monika Orlíková, PhD.  
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STAFF MOBILITY FOR TEACHING ERASMUS+:  

10. – 14. október 2022  
  

Vedúca Katedry sociálnej práce Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., univerzitná profesorka spolu s PhDr. Darinou 

Kubíčkovou, PhD., univerzitnou docentkou, PaedDr. Monikou Orlíkovou, PhD. a PhDr. Zuzanou 

Drakovou, PhD. sa počas zimného semestra ak. roka 2022/2023 zúčastnili programu Staff  

Mobility For Teaching v rámci projektu Erasmus+ v Poľsku v meste Rzeszów. 
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V období od 10. do 14. októbra 2022 prednášali študentom na Uniwersytet Rzeszowski, konkrétne 

na Insystut Nauk Socjologicznych. Hlavným cieľom bolo nadviazanie nových kontaktov, 

vzájomná výmena informácií a skúseností vo výučbovom procese, čiže v pedagogickej,  

ale aj výskumnej oblasti. Týždenným zahraničným pracovným pobytom sa podarilo nadviazať 

spoluprácu s významnými osobnosťami univerzity v Rzeszówe Dr hab. Beatou Szluz, prof. UR 

a Dr Karolinou Cynk, ktoré nás počas celého pobytu sprevádzali, ukázali nám priestory univerzity, 

prednáškové miestnosti, ale aj knižnicu. Od vedúcej katedry doc. PhDr. Mgr. Oľgy Bočákovej, 

PhD., univerzitnej profesorky dostali srdečné pozvanie na našu akademickú pôdu, ktoré prijali, 

takže sa na jarné stretnutie s nimi už teraz veľmi tešíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Zuzana Draková, PhD. 
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VPLYV SOCIÁLNO - POLITICKEJ ATMOSFÉRY  

NA INTERPRETÁCIU DEJÍN PROFESIE SOCIÁLNA PRÁCA 

ODBORNÝ SEMINÁR:  12. a 13. október 2022 
 
V dňoch 12. a 13. októbra 2022 prebiehal 

odborný seminár s názvom "Vplyv sociálno-

politickej atmosféry na interpretáciu dejín 

profesie sociálna práca" pod vedením  

prof. PhDr. Mgr. Jany Levickej, PhD. 

Ctených hostí z dôvodu neodkladnej 

zahraničnej pracovnej cesty vedúcej 

Katedry sociálnej práce doc. PhDr. Mgr. 

Oľgy Bočákovej, PhD., univerzitnej 

profesorky srdečne privítal jej zástupca 

PhDr. Michal Imrovič, PhD., univerzitný 

docent. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Zuzana Draková, PhD. 
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BESEDA SAVE NATURE BY ČIVAS:  17. október 2022 
 

 

Na pondelok 17. októbra 2022 sme si pre našich 

študentov pripravili besedu s členmi občianskeho 

združenia Save Nature by Čivas, ktoré je zamerané na 

ochranu životného prostredia. Pozvanie od vedúcej 

Katedry sociálnej práce Fakulty sociálnych vied UCM 

v Trnave doc. PhDr. Mgr. Oľgy Bočákovej, PhD., 

univerzitnej profesorky a PhDr. Zuzany Drakovej, 

PhD. prijal aj samotný zakladateľ občianskeho 

združenia Ladislav Stupák, ktorý študentom priblížil 

začiatky založenia občianskeho združenia, opísal jeho 

silnú vnútornú motiváciu a tiež, čo všetko sa im  

za pomerne krátke obdobie podarilo.  

 

Zbierajú odpadky a čistia nielen pevninu, 

ale aj vodné plochy, likvidujú čierne 

skládky a snažia sa robiť aj osvetu.  

Za svoju činnosť získali ocenenie 

Trnavského samosprávneho kraja 

"Ekologický čin roka 2021".  
 

  

Najviac študentov zaujali dych berúce 

fotografie a autentické videá, akými 

spôsobmi ľudia znečisťujú verejné 

priestranstvá a krásnu panenskú prírodu. 

Beseda ich natoľko oslovila, že sa po jej 

skončení pýtali na podmienky vstupu  

do občianskeho združenia. 

 

PhDr. Zuzana Draková, PhD. 
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ODBORNÁ KONFERENCIA - SOCIÁLNÍ PRÁCE TEĎ A TADY 

VII.:  20. október 2022 

 
Dňa 20.10.2022 som sa ako interná doktorandka 

Katedry sociálnej práce FSV UCM v Trnave, 

spolu s pani prof. PhDr. Mgr. Janou Levickou, 

PhD., zúčastnila odbornej konferencie v Prahe, 

ktorú každoročne organizuje Jahodovka - Vyšší 

odborná škola sociálněprávní s názvom Sociální 

práce TEĎ a TADY VII. Tohtoročný VII. ročník 

sa niesol v duchu témy konferencie: „Zákon 

o sociálních pracovnicích.“ 

Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., ktorá je 

odborníčkou v oblasti sociálnej práce, predstavila 

v príspevku s názvom Od sna k realite celý proces úsilia prípravy Zákona o sociálnej práci na 

Slovensku, od návrhu až po jeho prijatie a výkon sociálnej práce v podmienkach SR v súčasnosti. 

Na konferencii som mala možnosť vystúpiť s témou Význam vzdelávania sociálnych pracovníkov 

pre potreby súčasnej praxe, v rámci ktorej 

som nadviazala a ponúkla poslucháčom 

náhľad na sociálnu prácu realizovanú 

v podmienkach SR v kontexte pregraduálneho 

vzdelávania. V príspevku som predstavila 

realizovaný výskum, ktorý je zameraný na 

zistenie rozdielov medzi poznatkami 

získanými vo vzdelávaní sociálnych 

pracovníkov a pracovníčok a požiadavkami 

praxe. Konferencia kládla dôraz na prepojenie 

teórie a praxe, reflektovanie významu sociálnej práce a rolí sociálnych pracovníčok 

a pracovníkov. Na konferenciu boli pozvaní sociálni pracovníci a pracovníčky z Českej republiky 

a zo Slovenska.  

 

Mgr. Michaela Vaceková 
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DIVADELNÉ PREDSTAVENIE „TAJOMNÝ NÁHRDELNÍK":  

22. október 2022  

 
Divadelné predstavenie sa uskutočnilo dňa 22. októbra 2022 v obci Košolná a predstavenie si prišli 

pozrieť aj niektorí členovia Katedry sociálnej práce. Akciu organizoval k Úcte starším bývalý 

doktorand PhDr. Martin Halaksa, PhD. – starosta obce Košolná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Andrej Hrnčárik, PhD.  
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MESIAC ÚCTY K STARŠÍM - DIVADELNÉ PREDSTAVENIE 

PRE POSLUCHÁČOV UNIVERZITY TRETIEHO VEKU:  

24. október 2022  
 

V pondelok dňa 24. októbra 2022 sa v priestoroch Veľkej auly na našej 

Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave odohralo 

divadelné predstavenie "Tajomný náhrdelník", ktoré sme pripravili ako 

darček pre poslucháčov Univerzity tretieho veku pri príležitosti októbra - 

Mesiaca úcty k starším.Režisérom predstavenia je doc. PhDr. Michal Lukáč, 

PhD., riaditeľ Inštitútu manažmentu UCM, ktorého pred samotným 

začiatkom predstavenia srdečne 

privítala v mene vedúcej Katedry 

sociálnej práce a garantky 

Univerzity tretieho veku doc. 

PhDr. Mgr. Oľgy Bočákovej, 

PhD., univerzitnej profesorky, 

tajomníčka Univerzity tretieho veku PhDr. Zuzana 

Draková, PhD. Zároveň sa slovami vďaky, obdivu  

a úcty prihovorila aj divákom - poslucháčom Univerzity 

tretieho veku, ktorí sa prišli na predstavenie pozrieť. Starnutiu sa nedá vyhnúť, ale nemalo by byť 

vnímané negatívne. Je to obdobie plné výziev, ale neznamená koniec životnej aktivity.  

To pravidelne dokazujú práve naši poslucháči Univerzity tretieho veku, ktorí sú stále aktívnymi  

a plnohodnotnými členmi spoločnosti, ktorým sa 

predstavenie veľmi páčilo a aspoň na chvíľku tak mohli 

zabudnúť na svoje každodenné starosti. Výťažok  

zo vstupného z divadelného predstavenia bol venovaný 

Trnavskej arcidiecéznej charite na nákup trvanlivých 

potravín pre ľudí, ktorí to najviac potrebujú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Zuzana Draková, PhD. 
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NOC VONKU:  26. október 2022 
 

V stredu dňa 26. októbra 2022 organizovala 

Trnavská arcidiecézna charita podujatie "Noc 

vonku", na ktorom pod vedením vedúcej Katedry 

sociálnej práce Fakulty sociálnych vied Univerzity 

sv. Cyrila a Metoda v Trnave doc. PhDr. Mgr. Oľgy 

Bočákovej, PhD., un. prof. a koordinátorky 

dobrovoľníckych aktivít PhDr. Zuzany Drakovej, 

PhD. participovali pedagógovia doc. PhDr. Peter 

Slovák, PhD. a PhDr. Darina Kubíčková, PhD., un. 

doc. spolu so študentmi našej katedry Viktóriou 

Sásikovou, Natáliou Norovskou, Matúšom 

Bartúnekom, Štefanom Vígom, Rastislavom 

Lindákom, Kristiánom Moravcom, Petrom Žákom a externým doktorandom PhDr. Andrejom 

Martošom, MBA. Náš externý doktorand PhDr. 

Andrej Martoš, MBA pripravil  chutnú zabíjačkovú 

kapustnicu.  Pomohli sme s organizačnými 

prípravami, ale priniesli sme aj trvanlivé potraviny, 

ktoré boli prerozdelené medzi tých, ktorí to najviac 

potrebujú.Hlavným cieľom tohto podujatia bolo 

priblíženie života ľudí bez domova laickej verejnosti, 

pretože život na ulici je pre mnohých z nás 

nepredstaviteľný. Sprievodný program bol pestrý  

a okrem hudobného predstavenia bolo možné vypočuť 

si autentické príbehy ľudí, ktorí žijú na ulici a tiež dozvedieť sa niečo viac o službách, ktoré sú im 

zo strany Trnavskej arcidiecéznej charity poskytované. Počas noci mohli tí najodvážnejší prespať 

na pripravených "ležadlách" priamo pred sídlom charity na pešej zóne v Trnave. 

 

 

 

PhDr. Zuzana Draková, PhD. 
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TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA FAKULTE SOCIÁLNYCH 

VIED UCM V TRNAVE:   7. – 11. november 2022 
 

7. až 11. novembra 2022 prebiehal na našej 

Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a 

Metoda v Trnave "Týždeň vedy a techniky 2022". 

Katedra sociálnej práce si ako sprievodné aktivity 

pripravila postery svojich dobrovoľníckych 

aktivít, ktorým sa spoločne s našimi študentmi 

počas roka venujeme vo svojom voľnom čase. 

Participujeme napríklad na celoslovenskom 

projekte "Koľko lásky sa zmestí do krabice  

od topánok?", spolupracujeme s Trnavskou 

arcidiecéznou charitou, ale realizujeme napríklad 

aj dobročinné charitatívne zbierky. Počas 

pandémie Covid-19 sme zase aktívne pomáhali 

najohrozenejším cieľovým skupinám, ktorými 

boli chronicky chorí obyvatelia alebo ľudia vo vyššom veku - seniori. 

Rovnako boli počas celého týždňa vystavené aj výrobky ergoterapeutickej činnosti klientov 

zariadení sociálnych služieb, v ktorých naši študenti vykonávajú svoju odbornú prax a na výrobe 

mnohých sa podieľali. Ergoterapia je liečba pracovnou činnosťou, podporuje rozvoj telesných, ale 

aj psychických funkcií a začlenenie jedinca do spoločnosti, čím prispieva k zvýšeniu jeho kvality 

života. Na dosiahnutie týchto cieľov 

sa v ergoterapii využíva celý rad 

rôznych činností ako napríklad ručné 

práce, práca s drevom, vlnou, 

keramikou, hlinou, textilom, 

papierom a pod. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Zuzana Draková, PhD. 
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BESEDA S VEDÚCOU SOCIÁLNEHO ODBORU S MGR. INGRID 

HUŇAVOU:   7. november 2022  
 

V pondelok dňa 7. novembra 2022 prijala pozvanie na besedu  

pre študentov od vedúcej Katedry sociálnej práce Fakulty sociálnych 

vied UCM v Trnave doc. PhDr. Mgr. Oľgy Bočákovej, PhD., 

univerzitnej profesorky a PhDr. Zuzany Drakovej, PhD. vedúca 

sociálneho odboru Mestského úradu v Trnave Mgr. Ingrid Huňavá.  

Študentov denného štúdia oboznámila so sociálnymi službami, ktoré  

sú poskytované na území mesta Trnava, aké aktivity sú realizované  

pre jednotlivé cieľové skupiny a s akými organizáciami mesto Trnava 

spolupracuje. Tiež študentom poskytla informácie o náplni práce  

na konkrétnych pozíciách v sociálnych službách mesta, aby mali 

prehľad do budúcna v prípade úspešného absolvovania štúdia. 

Študentov mimoriadne zaujali aj autentické príbehy prijímateľov 

sociálnych služieb, ktoré interpretovala Mgr. Huňavá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Zuzana Draková, PhD. 
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VYUŽITIE PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ ŠTUDENTOV  

Z ODBORNEJ PRAXE – KOLOKVIUM:  8. november 2022  
 

V rámci Týždňa vedy a techniky zorganizovala 

vedúca Katedry sociálnej práce Fakulty 

sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Mgr. 

Oľga Bočáková, PhD., univerzitná profesorka  

a koordinátorka odbornej praxe študentov PhDr. 

Zuzana Draková, PhD. kolokvium s názvom 

Využitie praktických skúseností študentov  

z odbornej praxe.  

Uvedeného kolokvia sa zúčastnili študenti  

1. a 2. ročníka spolu so študentmi vyšších 

ročníkov, ktorí svojim mladším spolužiakom  

z nižších ročníkov odovzdávali svoje 

skúsenosti, nadobudnuté schopnosti, zručnosti  

a informácie, ktoré získali vďaka absolvovaniu 

odbornej praxe počas štúdia.  

Spätná väzba na zrealizované kolokvium bola 

pozitívna, pretože študenti 1. a 2. ročníka,  

pre ktorých bolo kolokvium primárne určené, 

získali relevantné informácie o odbornej praxi, ako prostredníctvom nej získať čo najviac 

potrebných schopností pre ich budúce povolanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Zuzana Draková, PhD. 

 



AKTUALITY  

25 
 

AKO MI POMOHLI INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE POČAS 

PANDÉMIE COVID–19:   8. november 2022  

 

Seminár bol zameraný na diskusiu so študentmi 

so špecifickými potrebami počas náročného 

obdobia pandémie COVID-19. Diskusia bola 

zameraná na výhody a nevýhody dištančnej 

výučby, na využitie informačných technológií  

pri štúdiu. Čo je veľkým a milým prekvapením,  

je fakt, že naši študenti so špecifickými potrebami 

nezaháľali ani v športových aktivitách, prirodzene 

daným možnostiam.  

Hovorili o službách  aj o kľúčovom rezorte, akým je poskytovanie zdravotnej pomoci formou 

telefonického kontaktu s lekárom, či vypísanie receptov elektronickou technikou. Sami študenti 

tak kladne hodnotili dôveryhodné bezpečnostné systémy v intencii totožnosti online a prirodzene 

i garancie súkromia. Pochvaľovali si aplikácie na sledovanie kontaktov v interakčnom výchovno-

vzdelávacom nasadení, ktoré boli dobre 

koordinované, pričom sa ukázalo, že práve oni 

zohrávali prioritnú úlohu v celkovom chode 

edukácie. Využívali  aplikáciu MS Teams  

pri počúvaní prednášok a pri realizácii seminárov. 

Samotná diskusia, ktorá sa rozvinula počas 

seminára bola skutočným prínosom a uviedla nás 

všetkých do reálnej situácie spôsobenej 

pandémiou COVID-19. 

 

 

 

 

PhDr. Darina Kubíčková, PhD., univerzitná docentka 

koordinátorka FSV UCM v Trnave pre študentov so špecifickými potrebami 
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PETER VARGA - ŠTUDENT 2. ROČNÍKA KATEDRY 

SOCIÁLNEJ PRÁCE FSV UCM v Trnave 
 

Peter Varga je od malička pripútaný na invalidný vozík, 

príroda k nemu nebola štedrá. Je skutočne obdivuhodné,  

že napriek svojmu handicapu nezanevrel na život, neupadá 

do depresií, ale práve naopak. Svoju pevnú vôľu zoceľuje 

štúdiom a športom. V oblasti športového zápolenia sa našiel 

v bocce. Je to hra, ktorá sa realizuje v interiéri na hladkom 

parketovom povrchu. Obsahom športového zápolenia je buď 

postavenie jedného hráča, párov, alebo tímov. 

Ako nám ozrejmil Peter na seminári „AKO MI POMOHLI 

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE POČAS PANDÉMIE 

COVID-19“, každý hráč/pár/tím má k dispozícii šesť lôpt. 

Jeden hráč/pár/tím má červené lopty, druhý modré. Hlavnou 

úlohou každého hráča/páru/tímu je dostať svoje lopty bližšie k hlavnej lopte bielej farby (lopta sa 

volá jack) ako súper. V boccii sú hráči, práve podľa druhu postihnutia, rozdelení do štyroch 

kategórií a podľa toho sa potom vyberajú do športového diania. Povedal nám, že táto hra má 

dokonca svoje zastúpenie od roku 1984 aj na paraolympiáde. Peter je veľmi skromný mladý muž, 

ktorý o sebe nerád hovorí. Podarilo sa nám ho presvedčiť, aby nám porozprával o bocci. Tomuto 

športu sa venuje dva roky, pričom za také krátke obdobie získal viacero trofejí i medailí. Dokonca 

zožal úspech aj na medzinárodnom podujatí v nemeckom Karlsruhe, kde  bol  medzi jednotlivcami 

na tretej priečke.  

Excelentné, čo všetko náš študent Peter dokáže. Stáva sa tak vzorom aj pre nás, húževnatosťou 

a pevnou vôľou neustále dokazuje, že sa dá veľa  urobiť, keď sa chce. Želáme mu len to najlepšie, 

aby sa mu i naďalej darilo a robil sebe, svojej milujúcej rodine i nám ostatným radosť. 

 

 

 

PhDr. Darina Kubíčková, PhD., univerzitná docentka 

koordinátorka FSV UCM v Trnave pre študentov so špecifickými potrebami 
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ŠTUDENTSKÝ DEŇ FSV – ZAPADNI NA FAKULTE:  9. november 

2022  
 

Na pôde fakulty sociálnych vied UCM v Trnave  

sa dňa 9.11. 2022 konal Študentský deň, ktorého 

cieľom bolo spojiť všetkých študentov fakulty  

a zároveň im ukázať cestu ako majú zapadnúť  

do vysokoškolského života, ktorý sa po pandémii 

opäť začal naplno rozvíjať. Organizátori tento deň 

rozdelili do viacerých častí, ktoré mali svojim 

programom prilákať čo najviac študentov. 

Dopoludnie bolo venované športovým aktivitám.  

Vo veľkej telocvični v Jame prebiehal volejbalový 

turnaj, do ktorého sa prihlásilo 5 družstiev. Nechýbali medzi nimi ani študenti Katedry sociálnej 

práce, ktorí bojovali v turnajoch s úctyhodným nasadením. Ich družstvo s názvom Nepoviem 

tvorili študenti 2. ročníka magisterského štúdia. V posilňovni sa konal stolnotenisový turnaj, 

ktorého víťazom sa stal Tomáš Zlatnický študent 3. ročníka bakalárskeho štúdia našej katedry. 

Tomášovi touto cestou srdečne gratulujeme. Bodywork preveril fyzickú zdatnosť našich 

študentov, ktorí ho s úsmevom na perách 

zvládli. Pre tých, ktorí uprednostňujú pohyb na 

vzduchu bola pripravená turistická vychádzka 

po meste spojená s výkladom o kultúrnych 

pamiatkach mesta Trnava. Účastníci mali 

možnosť vystúpiť aj na Mestskú vežu odkiaľ si 

pozreli krásu mesta svojej Alma mater. Po 

športovej časti sa účastníci presunuli opäť na 

pôdu fakulty, kde sa zapojili do rôznych 

spoločenských hier, vedomostných a 

zábavných kvízov. Taktiež bol pre nich 

pripravený workshop a premietanie filmov. 

Tento deň sa končil študentskou párty na Zelenom kríčku. 

Počas celého dňa vládla dobrá nálada, zo všetkých akcií 

bolo počuť smiech a povzbudzovanie. Tento deň priniesol 

po covidovom období opäť život na fakultu a študentom 

ukázal aj to, že vysokoškolské štúdium sa riadi 

myšlienkou kalokaghatie – harmonickým rozvojom tela  

a ducha.  

 

PaedDr. Monika Orlíková, PhD.  
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ŠTUDENTSKÝ DEŇ - ZAPADNI NA FAKULTE Z POHĽADU 

NAŠICH ŠTUDENTOV:  9. november 2022 

 
Bc. Štefan Víg (2. ročník, denné magisterské štúdium): „Dňa 9. novembra 2022 sa organizovala 

akcia študentský deň s podtitulom Zapadni na fakulte. Táto akcia bola 

naša ako úplne nová. Cieľom tejto akcie bolo znovu aktivizovať 

študentov, športovo-zábavnými aktivitami, ktoré si pripravili doktorandi, 

ale aj študenti, kde som sa aj ja podieľal na chode organizácii tejto akcie. 

Ako iste viete, tak sme mali dlhú dobu prestávku, čo sa týka študentských 

aktivít, nakoľko bol Covid-19, ktorý nám to neumožňoval, a preto našim 

ďalším cieľom bolo znovu naštartovať takéto študentské aktivity, ktoré 

máme veľmi radi. Ako študent som mal na starosť  stolný tenis, kde som 

sa taktiež zapojil do hry, zapojil som aj do volejbalu, kde sme hrali za 

náš ročník. Som veľmi rád, lebo náš študent vyhral stolný tenis, umiestnil 

sa na prvom mieste, čo ma veľmi teší. Čo sa týka programu podujatia,  

v prvej časti bol volejbal a stolný tenis, takže študenti čo majú radi šport sa mohli zapojiť vytvoriť  

si vlastný tím a hrať volejbal a u stolného tenisu sa mohol zaregistrovať každý sám za seba. Študenti 

čo nechceli športovať si mohli zvoliť turistiku, kde spoznávali históriu Trnavy. 

Taktiež popritom kto chcel sa mohol zúčastniť workshopu so SIEA, kde sa mohol dozvedieť vedomosti 

o inováciách, kreativite a rôznych technikách, ale hlavne to, aby mal skúsenosť s inovačným procesom 

priamo v reálnom prostredí. Následne potom prebiehal vedomostný zábavný kvíz z každej oblasti,  

kde si študenti mohli prevetrať svoje vedomosti a všeobecný prehľad. Celý študentský deň  sme 

zakončili  študentskou párty, ktorú organizovala študentská rada, kde sme sa mohli porozprávať 

a prípadne si aj zatancovať. Za seba považujem túto akciu za dobre využitý čas, kde sa študent mohol 

zabaviť, zoznámiť a zabudnúť na všetky problémy. 

Za mňa, ako študenta v organizačnom tíme sme splnili cieľ. Vidíme sa na ďalšej študentskej 

akcii, dúfam ! :).“ 

 

Samir Drinka (3. ročník, denné bakalárske štúdium): „Už od oznámenia akcie, ktorá sa konala 

09.11.2022, som sa veľmi tešil. Dôvodov na radosť bolo viacero. Ten hlavný dôvod bol spoznať 

spolužiakov a pedagógov ktorých pravidelne stretávam. Zúčastnil som sa od športových aktivít  

cez hranie spoločenských hier, kvíz až som celý študentský deň zakončil študentskou párty, ktorú 

organizovala študentská rada UCM. Počas športovej akcie v Jame som pomáhal s registráciou tímov 

na volejbal, keď už bolo viac času, tak som si pod vedením PaedDr. Orlíkovej, PhD. dobre rozcvičil 

telo. Počas tejto časti som spoznal veľa nových ľudí z oboch katedier, ktoré na našej fakulte sú.  

Po presunutí do hlavnej budovy sme si porovnali sily hrou z názvom „ženy vs. muži“ ps: vyhrali muži! 

Haha. Po dobrej zábave sme sa rozhodli zúčastniť kvízu, kde to nebolo vôbec ľahké. Kvíz hodnotím 

veľmi super, dobrá zábava a prišiel nás tam pozrieť aj dekan doc. PhDr. Peter Horváth, PhD., ktorý 

nakoniec spravil rozstrel medzi dvoma tímami. O zábavu teda bolo postarané. Nakoniec sme sa išli 

vytancovať na študentskú párty! Verím, že podobná akcia sa čoskoro zopakuje a ja budem môcť 

byť súčasťou." 
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ERASMUS+ PROJEKT SAGE - MEDZINÁRODNÁ AKADÉMIA 

STRIEBORNÉHO VEKU:  09.-11. november 2022 
 

V dňoch 9. až 11.11.2022 sa na pôde FSV UCM uskutočnil Úvodný prezenčný modul spojený  

so slávnostným otvorením Erasmus+ projektu SAGE - medzinárodnej akadémie strieborného 

veku, ktorého sa zúčastnilo 30 účastníkov zo Slovenska a Českej republiky.  

Modul zahŕňal zadefinovanie priebehu vzdelávania, obsahu aj použitých metód, vysvetlenie 

pripravovaných aktivít (najmä v súvislosti s ich organizáciou, časovým harmonogramom, obsahu 

úvodných prednášok). Súčasťou bolo tiež predstavenie účastníkov, Icebreaking hry a aktivity  

na prekonanie bariér, Imatrikulácia účastníkov SAGE.  

Modul prebiehal prezenčne, čo je dôležité kvôli 

zoznámeniu účastníkov, vytvoreniu vzťahov, 

nastaveniu skupinovej dynamiky, ale taktiež 

oboznámeniu účastníkov s umiestnením 

pripravovaných online vzdelávacích 

materiálov atď.  

Po slávnostnom otvorení dňa 9. novembra 

2022 prvého prezenčného modulu: Sociálna 

ochrana a ľudské práva starších osôb boli 

realizované prednáškové bloky.  

Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., univerzitná profesorka odprednášala: Príprava na starobu, 

sociálny status seniorov a dimenzie kvality života seniorov. PhDr. Darina Kubíčková, PhD., 

univerzitná docentka sa vo svojej prednáške zamerala na Ľudské práva a seniori, diskrimináciu 

seniorov z dôvodu vyššieho veku. Po večeri si seniori aktivitou Cvičme si mozog precvičili svoje 

mozgové závity. Tieto cvičenia im pripravila PhDr. Zuzana Draková, PhD.  

10. novembra 2022 si vypočuli seniori prednášku doc. PhDr. Petra Slováka, PhD.: Vplyv sociálno-

patologických javov na kvalitu života seniorov. Prednášku Kultúrne povedomie a seniori 

odprednášala PaedDr. Monika Orlíková, PhD. V popoludňajších hodinách sa poslucháči zúčastnili 

exkurzie: prehliadky kultúrnych a historických pamiatok v meste Trnava. Historickým jadrom 

Trnavy ich sprevádzali doc. PhDr. Mgr. 

Oľga Bočáková, PhD., univerzitná 

profesorka, PhDr. Darina Kubíčková, PhD., 

univerzitná docentka a doc. PhDr. Peter 

Slovák, PhD. Seniori si v rámci historického 

exkurzu pozreli významné pamiatky Trnavy 

– „malého Ríma“. V rámci večerného 

programu sa venovali relaxačným 

technikám, ktoré pre nich pripravila PaedDr. 

Monika Orlíková, PhD.  
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11. novembra 2022 prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. priblížila seniorom svoju prednášku  

s názvom Sociálna práca so seniormi. Prvý modul bol ukončený záverečným kolokviom, spojeným 

s muzikoterapiou. Terapia hudbou priniesla pozitívny efekt, dobrú náladu.  

Po slávnostnom ukončení sa poslucháči s nami rozlúčili a už teraz sa všetci tešíme na nové 

stretnutie pri druhom module.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PhDr. Zuzana Draková, PhD.  
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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA KATEDRY SOCIÁLNEJ PRÁCE 

FSV UCM V TRNAVE:  15. november 2022 
 

Predsedníčka AS FSV UCM, vedúca Katedry sociálnej práce doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, 

PhD., un. prof. otvorila zasadnutie Katedry sociálnej práce FSV a privítala všetkých prítomných 

členov katedry. 

 

V rámci projektovej činnosti  vystúpila prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., informovala členov 

katedry  o realizovaných projektoch a úlohách, ktoré čakajú riešiteľov  

• vypracovala hodiny pre každého člena v projekte a upozornila, že sú tam započítané iba 

hodiny v KEGE a APVV 

• povolený počet hodín v projekte je 1000 – pedagogickí pracovníci, 2000 – doktorandi 

 

Vedúca katedry doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., un. prof. poďakovala všetkým kolegom, 

ktorí sa zúčastnili na projekte Erasmus+ pre seniorov. Zároveň poďakovala aj všetkým kolegom, 

ktorí sa podieľajú aj na výučbe na U3V v zimnom semestri. Následne informovala o tom, že:  

• výučba od 17.11. 2022 nebude prerušená a učí sa riadne do konca zimného semestra 

• záverečné práce po PhDr. Gálovi, PhD. boli pridelené prof. PhDr. Mgr. Jane Levickej, 

PhD. a PhDr. Darine Kubíčkovej, PhD., univerzitnej docentke. Študentom to oznámi 

tajomníčka katedry PaedDr. Monika Orlíková, PhD.  

• termín štátnych skúšok je naplánovaný na 16. 02. 2023 

• školitelia záverečných prác sú povinní poslať pripomienky k záverečnej práci študentovi 

do 10 pracovných dní                                                   

• je potrebné pripraviť návrhy na DOD – posielať PhDr. Michalovi Imrovičovi, PhD., 

univerzitnému docentovi 

• Centrum duchovných služieb otvorí činnosť: Duchovné a pastorálne poradenstvo  

od 13.02.2023 

• študenti boli informovaní o tom, že sa so svojimi podnetmi môžu obracať na študentského 

ombudsmana PhDr. Erika Urca alebo zástupcu v Akademickom senáte 

• doc. PhDr. Peter Slovák, PhD. a doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS. majú pripraviť 

a podať projekt  

• aktivity našej katedry v rámci Týždňa vedy a techniky prebehli podľa plánu,  

no 3 pripravované aktivity boli zrušené z dôvodu konania sa Študentského dňa 9.11. 2022 

• je potrebné nahrať VUPCH do AISU  

• je potrebné poslať registráciu ORCD 

• zmluvy so zariadeniami na odbornú prax musia byť pripravené tak, že od 1. týždňa 

semestra môžu študenti prax vykonávať. PhDr. Zuzana Draková, PhD. dá vopred vybrať 

študentom zariadenie a následne pripraví so zariadením sociálnych služieb zmluvy.  

Je potrebné archivovať komunikáciu so študentmi ohľadom praxe.                                                                                            
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• Vedenie FSV UCM v Trnave pozýva kolegov  v rámci 11. výročia FSV na slávnostnú 

recepciu v priestoroch divadla a tiež na divadelné predstavenie „Drahý špás“ dňa 30.11. 

2022 

• FSV UCM v Trnave pripravuje pre zamestnancov a doktorandov fakulty Vianočný 

večierok dňa 15.12. 2022 

• PhDr. Ochabová informovala o pripravovanom projekte Vianočný punč, ktorý sa bude 

konať 6.12. 2022 a je spojený s dobrovoľníckou zbierkou pre rodiny zo sociálne slabšieho 

ekonomického prostredia.  

• Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., univerzitná profesorka informovala, že sa na ňu 

obrátili študenti so žiadosťou o posunutie času začiatku výučby na pôvodnú hodinu 9.00, 

z dôvodu zlých spojov. Tá im odporučila riešiť to cez študentského ombudsmana PhDr. 

Erika Urca. 

 

Vedúca Katedry sociálnej práce  doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., un. prof.  poďakovala 

prítomným za spoluprácu a za účasť na zasadnutí katedry a popriala všetkým pevné zdravie. 

 

 

PaedDr. Monika Orlíková, PhD.  
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PREDNÁŠKA O VZDELÁVANÍ, REČNENÍ A LÍDERSTVE 

TOASTMASTERSTRNAVA:  23. november 2022 

 
Organizácia Toastmasters Trnava navštívila Katedru sociálnej práce dňa 23. novembra 2022.  

Ide  o rečnícky a líderský klub, ktorý pôsobí v 149 krajinách na svete vo viac ako 16000 kluboch 

s viac ako 360000 členmi. Cieľom činnosti rečníckeho klubu je, aby sa členovia naučili 

prezentovať samého seba a vedieť správne odkomunikovať svoje názory a postoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PhDr. Michal Imrovič, PhD., univerzitný docent  
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KONFERENCIA ASOCIÁCIE POSKYTOVATEĽOV 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V SR:  23.-24. novembra 2022   
 

V dňoch 23.-24. novembra 2022 sa v hoteli Sitno vo Vyhniach 

uskutočnila XXI. odborná konferencia Asociácie poskytovateľov 

sociálnych služieb v SR. APSS v SR je profesijná, záujmová, 

apolitická a nezávislá organizácia, ktorá otvorene a profesionálne 

poukazuje na nedostatky v legislatíve, financovaní, ale aj v aplikačnej 

praxi v sociálnych službách v snahe priniesť efektívne a fungujúce 

riešenia, ktoré vždy musia smerovať k dodržiavaniu záujmov a práv 

zúčastnených, teda prijímateľa, zamestnanca i zamestnávateľa, 

vyhľadáva príklady dobrej praxe, v snahe vytvárať inšpirujúce 

podnety pre svojich členov na zvyšovanie kvality a efektivity  

a presadzuje globálny pohľad na sociálny systém v SR, ktorý je nutné 

pripraviť na radikálny vzostup odkázaných seniorov. 

Konferencia, ktorú moderovala predsedníčka Asociácie 

poskytovateľov sociálnych služieb v SR Mgr. Anna Ghannamová,  

mala názov "Sociálne služby v postcovidovej, energetickej a vojnovej 

kríze" a bola zameraná na východiská, riešenia a príklady dobrej praxe. Program konferencie bol 

bohatý a pozvanie prijali významní 

hostia. Uvedenej konferencie sa 

zúčastnila aj naša kolegyňa PhDr. 

Zuzana Draková, PhD., ktorá si z nej 

odniesla zaujímavé informácie, 

ktoré následne odovzdala svojim 

kolegom na katedre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Zuzana Draková, PhD.  
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MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA UPJŠ KOŠICE:  

25. november 2022 
 

V rámci 10. ročníka Košických dní sociálnej práce organizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach dňa 25. novembra 2022 medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom "Súčasnosť  

a budúcnosť sociálnej práce v reflexiách spoločenských zmien". Hlavné referáty predstavili 

pozvaní hostia, medzi ktorými bol prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c. z Katedry sociální 

práce Fakulty sociálnych studií Ostravskej Univerzity v Českej republike s témou prednášky 

"Proměny ve společnosi a jejich reflexe v teorii a praxi sociální práce v České republice", prof. 

PhDr. Martina Mojtová, PhD. z Katedry sociálnej práce Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s témou "Sociálny pracovník v systéme moderného 

zdravotníctva" a vedúci Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD. s témou "Push-pull sociálne faktory vzniku 

radikalizácie". Po hlavných referátoch s aktuálnymi spoločenskými problémami nasledovalo 

rokovanie v pléne. So svojim príspevkom sa konferencie aktívne zúčastnila aj naša kolegyňa  

PhDr. Zuzana Draková, PhD. Po oficiálnej časti účastníkov konferencie čakal zážitkový obed  

so spoločným programom v stredovekej reštaurácii v Maďarsku  v meste Boldogkőváralja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PhDr. Zuzana Draková, PhD.  
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VÝROČIE FSV UCM V TRNAVE:  30. november 2022  
 

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda bola založená 1. decembra 2011.  

Za jedenásť rokov svojej aktivity sa fakulta môže pýšiť mnohými úspechmi a šikovnými 

absolventami. Je to moderná, progresívna fakulta, ktorá mení nie len spôsob vnímania efektívneho 

štúdia, ale neustále rozširuje ponuku svojich odborných predmetov, stáží a spoluprác. 

 

 
 

 
 

PhDr. Mgr. Andrej Hrnčárik, PhD. 
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VIANOČNÝ PUNČ:  6. december 2022  
 

Pri príležitosti blížiacich sa Vianočných sviatkov sa 

študenti Katedry sociálnej práce FSV UCM v Trnave 

pod vedením pani doc. PhDr. Mgr. Oľgy Bočákovej, 

PhD., un. prof. rozhodli zorganizovať charitatívnu 

zbierku s názvom Vianočný punč. Študenti 1. ročníka 

magisterského stupňa štúdia v rámci predmetu 

Projektovanie v Sociálnych službách spolu s PhDr. 

Michalom Imrovičom, PhD., un. doc. a dennou 

doktorandkou PhDr. Erikou Ochabovou dňa 6.12.2022 

zorganizovali benefičný predaj vianočného punču 

a domácich medovníčkov z dielne študentov, ktorý sa 

konal v hlavnom vestibule FSV UCM na Bučianskej 

ulici 4/A. Študentom sa podarilo vyzbierať 530,46 

EUR. Do zbierky sa zapojili študenti, pedagógovia, členovia vedenia a pán dekan Fakulty 

sociálnych vied UCM v Trnave. Študenti Katedry sociálnej práce, spolu s PhDr. Erikou 

Ochabovou upiekli chutné medovníčky. Táto charitatívna zbierka vznikla za účelom pomoci 

sociálne slabším rodinám v predvianočnom období. Trnavská arcidiecézna charita v Trnave nám 

poskytla kontakty na rodiny, ktoré v súčasnosti žijú v neľahkej sociálnej situácii a  privítajú pomoc 

v podobe trvanlivých potravín. 

 

 

 

 

 

 

 

Za vyzbierané peniaze študenti spolu PhDr. Michalom Imrovičom, PhD., un. doc., a dennou 

doktorandkou PhDr. Erikou Ochabovou nakúpili potraviny a obdarovali nimi štyri sociálne slabšie 
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rodiny, ktoré rodinám doručili na miesto ich bydliska do Trnavy, do Malženíc, do Modranky  

a do Jaslovských Bohuníc spolu aj s PaedDr. Monikou Orlíkovou, PhD. 

Rodiny, ktorým sme pomohli  ....  

 

 

 

               Prvá rodina z Trnavy                                           Druhá rodina z Modranky 

 

 

 

 

                   Tretia rodina z Malženíc                                   Štvrtá rodina z Jaslovských Bohuníc 

 

 

Srdečne ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa zapojili  zúčastnili dobročinnej zbierky 

Vianočný punč 2022 na FSV UCM v Trnave ! 

 

PhDr. Erika Ochabová 
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EXKURZIA POSLUCHÁČOV UNIVERZITY TRETIEHO VEKU 

PRI FSV UCM V TRNAVE: VIANOČNÁ VIEDEŇ 

A BRATISLAVA:  07. DECEMBER 2022 
 

Nastal vianočný čas, ktorý otvára prvou adventnou nedeľou, blížiace sa najkrajšie sviatky roka, 

Vianoce. Dňa 7. decembra 2022 sa poslucháči Univerzity tretieho veku zúčastnili exkurzie  

do Viedne a Bratislavy pod vedením doc. PhDr. Mgr. Oľgy Bočákovej, PhD., univerzitnej 

profesorky a PhDr. Dariny Kubíčkovej, PhD., univerzitnej docentky. Navštívili sme vianočné trhy 

najskôr vo Viedni a potom v našom hlavnom meste 

Bratislave. Viedeň nás privítala a my sme smerovali 

rovno na námestie Rathausplatz. Šperky, teplé kúsky 

oblečenia, či voňavé punče rôznych chutí liate do šálok 

s vianočným motívom, alebo jedlá, ktoré vôňou 

priťahujú všetkých navôkol. To sú trhy našich susedov, 

ktoré so sebou prinášajú pohodu a príjemne strávený čas. 

Z histórie vianočných trhov, ktorú nám priblížila doc. 

PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., un. prof. sa 

dozvedáme, že už v epoche stredoveku sa uskutočňovali a realizovali, ba dokonca ich ako prvé 

začali usporadúvať  krajiny, ktoré hovorili po nemecky. Ich postupné napredovanie umocňovalo 

terajšiu atmosféru, avšak prvotná špecifickosť spočívala v predaji sakrálnych a posvätných 

suvenírov pred kostolmi. 

Strávený čas vo Viedni sa naplnil a my hoci neradi, 

Viedeň opúšťame a odchádzame do Bratislavy. Úplne 

úžasná nálada láka každého, ktorý si prišiel pozrieť ich 

neopakovateľnosť. Nachádzali sa na  Hlavnom  

a Františkánskom námestí.  Najkrajšia časť Bratislavy 

nás privítala rozvoniavajúcimi sladkými, slanými 

i mäsovými dobrotami, k tomu zneli vianočné koledy 

a voňal rozmanitosťou chutí vianočný punč. Celý deň sa 

nám znamenite vydaril, zabudli sme na starosti a ulahodili sme telu i duši.  

Calvin Coolidge povedal: „Vianoce nie sú časom, ani obdobím, ale stavom mysle. Šírenie pokoja, 

dobra a množstvo vďaky, sú tým skutočným duchom Vianoc“. 

 

 

Ing. Mária Jurkasová 
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EXKURZIA ŠTUDENTOV KATEDRY SOCIÁLNEJ PRÁCE DO 

OSN VO VIEDNI – 13. december 2022 
 

 

V utorok dňa 13. decembra 2022 sa pedagógovia na čele 

s vedúcou Katedry sociálnej práce FSV UCM v Trnave 

doc. PhDr. Mgr. Oľgou Bočákovou, PhD., univerzitnou 

profesorkou spolu so študentmi katedry zúčastnili 

exkurzie do OSN - Organizácie Spojených národov  

vo Viedni, prostredníctvom ktorej sa študenti dozvedeli 

množstvo zaujímavých informácií, oboznámili sa  

s činnosťou OSN a prezreli si priestory. Nasledovala 

prehliadka tradičných Vianočných trhov, ktoré dýchajú 

čarovnou predvianočnou atmosférou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Zuzana Draková, PhD.  
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NOMINÁCIA PHDR. ZUZANY DRAKOVEJ, PHD. V RÁMCI 

OCENENIA SRDCE NA DLANI 
 

V roku 1985 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 5. december za Medzinárodný deň 

dobrovoľníkov a dobrovoľníčok/dobrovoľníctva. Jeho zmyslom je vyjadrenie uznania a vďaky 

výnimočným ľuďom - dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam za ich dobrovoľné aktivity 

uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, 

ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a pod., vykonávané 

bez nároku na finančnú odmenu alebo honorár a tiež zviditeľnenie prínosu ich činnosti na lokálnej, 

národnej či medzinárodnej úrovni. Vyhlásením tohto dňa vytvorila OSN zároveň príležitosť 

slávnostne sa im poďakovať a vyjadriť uznanie, ktoré im za ich dobrovoľnícku činnosť právom 

patrí. Aj preto sa práve tento deň stal tak ako vo svete aj u nás dňom, pri príležitosti ktorého sa 

takéto ocenenie a uznanie dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam slávnostne odovzdáva a spolu s nimi 

oslavuje. U nás na Slovensku sa tak deje práve v rámci podujatia a odovzdávania ocenení Srdce 

na dlani a to už od roku 1999. 

Poslaním a zmyslom tohto oceňovania je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo 

svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to naozaj potrebné. Tento 

krát si nomináciu na ocenenie Srdce na dlani 2022 v Trnavskom kraji vyslúžila aj naša kolegyňa 

PhDr. Zuzana Draková, PhD., ktorá sa dobrovoľníckym aktivitám venuje dlhodobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PhDr. Zuzana Draková, PhD.  
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PREDMET DOBROVOĽNÍCTVO KREATÍVNE, HRAVO  

A HLAVNE S DOBRÝM ÚMYSLOM 
 

Študenti Katedry sociálnej práce v rámci širokej palety 

predmetov počas svojho štúdia absolvujú  

aj predmet Dobrovoľníctvo. Ten je rozdelený na 

Dobrovoľníctvo I. a II. Počas Dobrovoľníctva I.  

sa zameriavame na teoretické východiská, vysvetlenie 

základnej odbornej terminológie, právnu úpravu 

dobrovoľníctva na Slovensku a v Európskej únii a ďalšie 

dôležité informácie. Počas predmetu Dobrovoľníctvo II. 

ide študent s kvalitným teoretickým základom priamo  

do terénu podľa vlastných preferencií. Počas zimného semestra akademického roka 2022/2023 

sme spoločne so študentmi navštívili Azylový dom Tamara,  

do ktorého sme osobne priniesli ručne vyrobené adventné kalendáre 

plné drobností (sladkostí a hračiek), ktoré rozžiarili detské očká, ktoré 

to v živote nemali vôbec jednoduché. Mysleli sme aj na seniorov, 

Vianočné perníčky sme zaniesli do Centra sociálnych služieb  

v Nemšovej a chutné čajové pečivo do Evanjelického Diakonického 

Domova dôchodcov v Trnave. Participovali sme na Misijnom bazáre a 

tiež na zbierke trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi, ktorú 

organizovala Trnavská arcidiecézna charita v nákupnom centre Tesco 

Trnava. Možností, ako pomáhať druhým je veľké množstvo, stačí len 

chuť a odvaha a to našim študentom rozhodne nechýba.  

Z dobrovoľníckych aktivít si odnášajú vždy úžasný a obohacujúci 

pocit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Zuzana Draková, PhD. 
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UNIVERZITA TRETIEHO VEKU – ZIMNÝ SEMESTER  

2022/ 2023  

 
V rámci Univerzity tretieho veku vystúpili so svojimi prednáškami pedagógovia z Katedry 

sociálnej práce, ale aj odborníci z praxe. Približujeme len niektoré z nich:  

 

PhDr. Mgr. Jaroslav Vendžúr, PhD. -  mestský policajt: 

Mestská polícia a seniori. Rada seniorov v meste.   

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Schlesinger – 

Ministerstvo vnútra SR a riaditeľ OZ Spoločne proti kriminalite:  

Druhy kriminality. Riziká bezpečnosti a ochrany seniorov  

v spoločnosti 

 

 

 

 

PhDr. Anton Hrnko, CSc. – historik a politik: Analýza 

bezpečnostných parametrov v historickom kontexte  

 

 

 

 

Mgr. mjr. Silvia Bokorová, Mgr. Matúš Kanis - Odbor prevencie kriminality Nitra : Ako pomôcť 

seniorom v súčasnej dobe – ako znížiť ichpotenciálne ohrozenie kriminalitou. Prevencia v ochrane 

bezpečnosti seniorov 
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doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. – prorektor pre vzdelávanie UCM v Trnave:  

Právna ochrana seniorov v jednotlivých dokumentoch SR a EÚ 

 

 

 

 

PaedDr. PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD., MHA. – odborná 

asistentka FZV UCM v Trnave, riaditeľka Strednej športovej školy 

v Trenčíne:  Príprava na starobu. Sociálny status seniorov. Zdravý životný 

štýl a seniori. 

 

 

 

 

Okrem prednášajúcich z externého prostredia patrí poďakovanie aj členom Katedry sociálnej 

práce, ktorí už dlhé roky realizujú prednáškovú činnosť na Univerzite tretieho veku.  

 

 

Ďakujeme Vám!       

 

 

 

 

    doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., univerzitná profesorka 
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PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ KATEDRY 
 

Dňa 10.8.2022 realizovali doktorandi Katedry sociálnych služieb 

a poradenstva FSV UCM v Trnave (od 01.10.2022 Katedra 

sociálnej práce), Mgr. Michaela Vaceková a Mgr. et Mgr. Erik 

Hrabovský, terénny výskum v rámci projektu APVV-20-0094 

s názvom Environmentálna spravodlivosť v kontexte sociálnej 

práce. Cieľom bolo uskutočniť vopred dohodnuté rozhovory 

a návštevu vylúčenej rómskej komunity, a to v zmysle 

postupného plnenia cieľov projektu. Prvé rozhovory, ako aj 

návšteva rómskej komunity, boli realizované v meste Handlová 

a ďalší rozhovor v meste Nováky. Obe lokality patria do skupiny 

území s nadmernou toxicitou životného prostredia, čo bolo 

zapríčinené aktívnou banskou činnosťou, trvajúcou viac ako 

storočie. Ako bolo uvedené, prvé rozhovory prebiehali 

v Handlovej, kde nás prijali sociálne pracovníčky sociálneho oddelenia MsÚ v Handlovej. Tu boli 

realizované rozhovory so sociálnou pracovníčkou PhDr. Janou Polakovičovou, terénnou sociálnou 

pracovníčkou Mgr. Andreou Koželuhovou a terénnou pracovníčkou 

Janou Radnaiovou. Rozhovory prebiehali v zdvorilostnej, avšak 

priateľskej atmosfére, a je možné ich hodnotiť ako prínosné. Po 

rozhovoroch nás terénna sociálna pracovníčka spolu s terénnou 

pracovníčkou sprevádzali Baníckou kolóniou v Handlovej, ktorá je 

od roku 2004 zapísaná v atlase rómskych komunít. V tejto lokalite 

sme realizovali výskum prostredníctvom pozorovania a rozhovorov 

s obyvateľmi rómskej komunity žijúcej v bývalej Baníckej kolónii. 

Počas návštevy nám sociálne pracovníčky priblížili históriu vzniku 

osady, súčasné problémy a výzvy, ktorým obyvatelia lokality čelia. 

Po ukončení návštevy sme sa presunuli do Novák, kde nás očakávala 

pani Ing. Andrea Dubecová, PhD., ktorá zastáva funkciu asistentky 

projektového manažéra, s názvom projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra. 

Uvedený projekt je v súčasnosti azda najvýznamnejší spomedzi aktuálne funkčných regionálnych 

projektov, ktoré sú v tomto uhoľnom regióne podporované. Cieľom projektu je poskytovanie 

pomoci a podpory zamestnancom HBP, a. s. pri zvyšovaní ich kvalifikácie a pri rozvoji ich 

osobných kompetencií a mäkkých zručností, s ohľadom na potreby regionálneho trhu práce. Počas 

rozhovoru s pani Ing. Andreou Dubecovou, PhD., sme pochopili hlbšiu podstatu a širšie súvislosti 

realizácie projektu, ako aj jeho silné a slabé stránky. 

Výstup z rozhovoru je teda možné hodnotiť ako 

prínosný v kontexte cieľov projektu, rovnako, ako 

v prípade prvých rozhovorov realizovaných v meste 

Handlová. 

 

Mgr. Michaela Vaceková 
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VÝSKUMNÁ PRÁCA V TERÉNE K PROJEKTU APVV 

ENVIRONMENTÁLNA SPRAVODLIVOSŤ V KONTEXTE 

SOCIÁLNEJ PRÁCE - KEŽMAROK 
 

V dňoch 3. - 7. októbra 2022 sa riešitelia projektu APVV-20-0094 - Environmentálna 

spravodlivosť v kontexte sociálnej práce doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., univerzitná 

profesorka, PhDr. Michal Imrovič, PhD., univerzitný docent, PhDr. Zuzana Draková, PhD.  

a PhDr. Andrej Hrnčárik, PhD. zúčastnili výskumu v teréne v regióne Kežmarok v súvislosti  

s úlohami vyplývajúcimi z projektu. Počas pracovnej cesty bolo zrealizovaných niekoľko 

zaujímavých a prínosných rozhovorov a prostredníctvom fotografií zdokumentované životné 

prostredie v tomto regióne, nelegálne skládky odpadu a pod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimoriadne prínosným bol pre nás rozhovor so starostom obce Vlková PhDr. Mgr. Petrom 

Bendíkom. Stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére. Na pozícii starostu obce je už dlhých  

12 rokov, čiže tretie volebné obdobie. Pred tým pôsobil 8 rokov ako poslanec obce, takže v rámci 

samosprávy obce Vlková pôsobí už 20 rokov. Jeho odpovede na naše otázky boli preto 

obohacujúce. Priblížil nám fungovanie v obci a jednou zo zaujímavostí, ktorú sme sa dozvedeli je, 

že aj napriek tomu, v akom regióne sa obec Vlková nachádza, nežijú v nej obyvatelia rómskeho 

pôvodu. Na záver stretnutia nám odporučil niekoľko miest, ktoré by bolo vhodné v rámci nášho 

projektu navštíviť a preskúmať. 

Navštívili sme aj viacero osád (napr. Rakúsy, Stráne  

pod Tatrami, Veľká Lomnica, Janovce, Veľký Slávkov) 

za účelom zistenia životných podmienok obyvateľov  

a zistenia stavu životného prostredia pozorovaním  

a zrealizovanými rozhovormi s miestnymi obyvateľmi. 

Žijú v nich rómski spoluobčania, ktorých obyvatelia 

jednotlivých častí regiónu označili ako 

neprispôsobivých a problémových. Najviac starostí 

majoritnej spoločnosti robí neporiadok, odpadky mimo 
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smetných košov, zakladanie tzv. čiernych skládok, ktoré produkujú Rómovia, ale napríklad aj oku 

nelahodiace doslova zdevastované príbytky alebo znečisťovanie vodných tokov (riek, potokov) 

kúpaním, praním bielizne, obrusov či kobercov. Za špecifický problém označili nevhodné  

a neprispôsobivé správanie nielen dospelých, ale aj detí (záškoláctvo a pod.). Používajú 

vulgarizmy, sú hluční aj počas nočného kľudu, páchajú trestnú činnosť (krádeže, bitky, 

vandalizmus a pod.). Pozitívnym zistením bolo, že niektorí Rómovia vynikajú z bežných radov  

a konkrétne v osade Stráne pod Tatrami sa medzi chatrčami v dezolátnom stave nachádza  

aj niekoľko murovaných domov, ktoré ako sme sa od miestnych obyvateľov dozvedeli patria 

Rómom, ktorí žili dlhodobo v zahraničí kam odišli za lepšie 

platenou prácou. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počas pracovnej cesty boli pravidelne realizované prepisy rozhovorov, ktoré sme si so súhlasom 

respondentov zaznamenávali na diktafóny. 

 

 

PhDr. Zuzana Draková, PhD. 
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KONFERENCIA V MESTE GENT 
 

V rámci prebiehajúceho projektu APVV - Environmentálna 

spravodlivosť v kontexte sociálnej práce, sa traja jeho 

riešitelia a zároveň členovia FSV UCM v Trnave, Katedry 

sociálnej práce, aktívne zúčastnili konferencie TISSA, ktorá 

sa konala v belgickom meste Gent. Konkrétne to boli prof. 

Jana Levická, PhD., ktorá prezentovala príspevok s názvom 

„Water as a problem of Slovak social work?“(Voda ako 

problém slovenskej sociálnej práce?), Mgr. Martin Gál, 

PhD., ktorý prezentoval príspevok s názvom „„Intervention 

of social work within solving toxic legacy in Slovakia““ 

(Intervencia sociálnej práce pri riešení toxického dedičstva na Slovensku) a doktorandka  

Mgr. Michaela Vaceková prezentovala príspevok s názvom 

„Environmental justice in the context of Roma Communities“ 

(Environmentálna spravodlivosť v kontexte rómskej komunity). 

Tematické zameranie nami prezentovaných príspevkov ako aj samotného 

APVV projektu je v prostredí slovenskej sociálnej práce stále novou  

a inovatívnou oblasťou, ktorá na konferencii vzbudila množstvo 

podnetných otázok a odporúčaní. Hlavnou témou konferencie bola 

„Udržateľná sociálna práca v čase krízy“(Sustainable social work  

in times of crisis). Publikačným výstupom z konferencie je kniha 

abstraktov, ktorá je dostupná online. Konferencie sa zúčastnilo množstvo 

zahraničných odborníkov z oblasti sociálnej práce, ktorí predstavili 

viacero zaujímavých a inšpiratívnych tém. Najvýznamnejším 

odborníkom a zároveň hlavným organizátorom konferencie bol prof. dr. Rudi Rose, ktorý je 

predsedom Medzinárodnej akadémie „Sociálnej práce a spoločnosti“ (The international Social 

Work & Society Academy). Táto akadémia predstavuje nezávislú 

spoluprácu medzi európskymi univerzitami, inštitútmi a inými 

organizáciami. Cieľom tejto inštitúcie je posilňovanie  

a propagovanie medzinárodného vedeckého a odborného diskurzu 

o sociálnej práci a jej vzťahu k spoločnosti, a to najmä na pozadí 

zásadných sociálnych zmien v kontexte globalizácie. Vzhľadom na 

uvedené skutočnosti bola účasť na tejto konferencii výbornou 

skúsenosťou pre všetkých zúčastnených, ktorí sa spoločne podelili 

o svoje vedomosti a jedinečné výskumné zistenia. Spoznali sme aj samotné mesto Gent, ktoré má 

krásnu historickú atmosféru a množstvo architektonických pamiatok. Hlavnou dominantou mesta 

je stredoveký hrad Gravensteen, ktorý je najväčšou kamennou pevnosťou v západnej Európe.  

Táto impozantná stavba sa nachádza priamo v centre mesta. 

Mgr. Martin Gál, PhD.
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BOČÁKOVÁ, O. – KUBÍČKOVÁ, D. 2022. Sociálna rehabilitácia 

ako súčasť komplexnej rehabilitácie. Nemšová: J+K, s.r.o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOČÁKOVÁ, O. – HRNČÁRIK, A. 2022. Sociálne zabezpečenie. 

Nemšová: J+K, s.r.o. 2022. 

 

 

 

 

 

 

BOČÁKOVÁ, O. (ed). 2022, Health and socialproblems 

in thedimensions of the post-covid syndrome. Poľsko, Krakow 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVÁK, P. 2022. Vybrané zretele psychológie ako rukoväť 

profesionála v sociálnej práci. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave. 
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MENINY 

PhDr. Michal Imrovič, PhD., un. doc. – 29. september 

Mgr. Michaela Vaceková – 29. september 

PhDr. Mgr. Andrej Hrnčárik, PhD. – 30. november 

PhDr. Mgr. Andrej Martoš, MBA – 30. november  

PhDr. Mgr. Ivana Havránková – 28. december  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetko najlepšie! 
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NARODENINY  
 

PhDr. Michal Imrovič, PhD. - 22. september 

PhDr. Mgr. Andrej Martoš, MBA - 24. september 

Mgr. Erika Ochabová - 24. september 

PhDr. Mgr. Andrej Hrnčárik, PhD. – 6. október 

 

 

 

 

 

Blahoželáme! 
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VIANOČNÉ A NOVOROČNÉ PRIANIE 

 

Prichádza vianočný čas, na ktorý sa dlho teší 

každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, 

Vianočnej nálade každý z nás podlieha. 

Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, 

buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. 

Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká, 

každému nech sa splní túžba, aspoň malilinká.  

 

 

Nech sa stratia všetky starosti, aby zavládol pokoj vo Vašej 

duši. Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojnásobí.  

Krásny nový rok, plný lásky, pohody a šťastia Vám želá  

 

 

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., un. prof. 
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Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave praje:  

Krásne a pokojné vianočné sviatky 

 
 

Akademický senát FSV UCM v Trnave praje:  

 
 

Katedra sociálnej práce FSV UCM v Trnave praje:  

Spokojné a pokojné vianočné sviatky  

 
 

 

 

                  


