
II.b Rok / Year 
II.c Odbor a program /

Study field and programme

2001 Sociálna práca

2013 Sociálna práca

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

1996 – 2012

2005 – 2014                                               

2014

IV.c Rok / Year

2014

2001

2005

2007

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace
Kostolná 1

P.O.BOX 173, 814 99 Bratislava

1.3.2021

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1

Research/art/teacher profile of a person 2

Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update: 

I.11 ORCID iD 3

III.b Inštitúcia / Institution

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 

Katedra sociálnej práce v Ružomberku s výukou v Košiciach

Trnavská Univerzita, teologická fakulta, BA

Katedra náuky o rodine

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees PhDr., PhD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1971

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace Trnavská univerzita v Trnave, pracovisko Teologická fakulta, Bratislava

Projektový manažér, sociálny poradca, supervízor 

Odborný asistent

II.5 Titul profesor / Professor

II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.) 

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ. 

The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak Accreditation Agency 

for Higher Education (SAAHE) applications.

II.4 Titul docent / Associate professor

I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole 

/ Name of the study field in which a person works at the university
Sociálna práca so zameraním na rodinu

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / 

Higher education and further qualification growth
II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie / 

Name of the university or institution

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa / First degree of higher education

I.7 Pracovné zaradenie / Position odborný asistent

I.8 E-mailová adresa / E-mail address renata.jamborova@truni.sk

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl 

/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7900

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Bratislava 

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher education

Katolícka univerzita v Ružomberku

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment

III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností 

/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /

Activity description, course name, other

Proces psychoterapie krok za krokom, v modely V. Satirovej 

Odborný asistent

Supervízia v  pomáhajúcich profesiach 240 hodín

Psychosociálny výcvik,  150 hodín (sebapoznavanie, 

komunikácia, kooperacia, kompetícia, asertivita, práca so 

skupinou, činnosté metódy a skupinová dynamika), 

Študijno-jazykové vzdelávanie - certifikát

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

IVS Bratislava

Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Bratislava 

Canadian Language Academy Kanada

Bratislava

I.1 Priezvisko / Surname Jamborová

I.2 Meno / Name Renata

mailto:renata.jamborova@truni.sk
mailto:renata.jamborova@truni.sk
mailto:renata.jamborova@truni.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7900
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7900
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7900
mailto:renata.jamborova@truni.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7900


V.1.c Stupeň / 

Degree

V.1.d Študijný odbor / Field of 

study

I.+II. sociálna práca/Social Work

I.+II. sociálna práca/Social Work

I.+II. sociálna práca/Social Work

I.+II. sociálna práca/Social Work

I.+II. sociálna práca/Social Work

V.2.b Stupeň / 

Degree

V.2.c Študijný odbor / Field of 

study

I.+II. sociálna práca/Social Work

I.+II. sociálna práca/Social Work

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

/ Dissertation (third degree)

0

0

V.5.c Stupeň 

/ Degree

V.5.d Študijný odbor 

/ Field of study

I. sociálna práca/Social Work

II. sociálna práca/Social Work

VI.1.b Za posledných šesť rokov 

/ Over the last six years

30

1

9

2

55

2

9

1

30

VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures 

at the international, national level

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej 

činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 

/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations

sociálna práca s rodinou 

Nácvik a metódy supervízie sociálna práca s rodinou 

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

Úvodo do sociálnej práce a dejín

V.5.a Názov predmetu 

/ Name of the course 

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 

/ Overview of activities within the teaching career at the university

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác 

/ Number of currently supervised theses

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom 

akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in 

the current academic year 4

V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

V.1.b Študijný program /

Study programme

V.1.a Názov profilového predmetu / 

Name of the profile course 

Sociálne poradenstvo Sociálnna práca s rodinou, NOR

Sociálnna práca s rodinou, NOR

Sociálnna práca s rodinou, NOR

Sociálnna práca s rodinou, NOR

Sociálnna práca s rodinou, NOR

Náuka o rodine

Sociálna práca so zameraním na rodinu

V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania / 

Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the 

responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)

/ Diploma (second degree)

V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)

/ Bachelor's (first degree)

20

0

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku 

/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes

25

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the 

research/artictic/other outputs

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / 

Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs

V.4.2 Počet obhájených prác 

/ Number of defended theses

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile courses 

taught in the current academic year according to study programmes 

Nácvik a metódy supervízie

Sociálna práca s rizikovým klientom

Teória sociálnej práce 1, 2, 3

Sociálna práca s rodinou 1,2

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený / 

Study field to which it is assigned

0



1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Seniori a komunitné služby / Renáta Jamborová ; [vedeckí recenzenti: Ladislav Csontos, Mária Šmidová]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - 98 s., [5,26 AH]. - 

(Dialógy). - ISBN 978-80-7141-967-9.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Charitatívna činnosť, dobrovoľníctvo a komunitné aktivity / Renáta Jamborová.

In: Efektívna výučba sociálnoprávnej ochrany na prahu 21. storočia. - Prešov : Michal Vaško, 2015. - ISBN 978-80-7165-976-1. - S. 217-238, [1,08 AH]..

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach

The importance of Christian unity and family linked to Saint Paul the apostle's message for education and dialogue / Ján Ďačok et al.

In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 13, no. 2 (2019), p. 138-148.

WOS.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Komunitné centrum a služby pre seniorov = Community center and services for seniors / Renáta Jamborová.

In: Senior i rodzina. - Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II, 2018. - ISBN 978-83-65198-42-6. - ISSN 2450-5218. - S. 75-85..

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs7

State the output and the corresponding citation.AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Counseling - umenie počúvať / Mária Šmidová, Renáta Jamborová, Jozef Žuffa ; [vedeckí recenzenti: Maria Dávideková, Michal Oláh]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá 

kniha, 2016. - 76 s., [3,40AH]. - (Dialógy). - ISBN 978-80-8191-043-2.

Ohlasy:

2017 [2] KRÁĽOVÁ, Z. - KUKLOVÁ, D. Volunteer work as a specific form of a aid to refugees in refugee camps. Dobrovoľnícka práca ako špecifická forma pomoci 

utečencom v utečeneckých táboroch. In Acta Missiologica : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. VŠ ZSP sv. 

Alžbety a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, vol. 11, no. 2, 2017, p. 22-43. ISSN 1337-7515. - WOS

2017 [2] DÁVIDOVÁ, M. - HARDY, M. - HAMAROVÁ, M. Perception of meaningfulness and a safe type of relationship bond as an important means of assistance for 

helping professions. Prežívanie zmysluplnosti a bezpečný typ vzťahovej väzby ako významný spôsob pomoci pre prácu v oblasti pomáhajúcich profesií. In Acta 

Missiologica : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. VŠ ZSP sv. Alžbety a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 

Trnavskej univerzity, vol. 11, no. 2, 2017, p. 60-82. ISSN 1337-7515. - WOS

2019 [6] TRĘBSKI, K. - Šmidová, M. - Jamborová, R. - Žuffa, J.: Counseling - umenie počúvať. In Studia Aloisiana, roč. 10, č. 1, 2019, s. 62-64. ISSN 1338-0508.

2020 [3] TRĘBSKI, K. - Counseling ai tempi del coronavirus. - 1. vyd. - Beau Bassin : Edizioni Accademiche Italiane is a trademark of International Book Market 

Service, 2020. - 61 s., [3,48 AH]. - (San´t Antonio). - ISBN 978-613-8-39375-7

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Senior v sieti medzigeneračného vplyvu / Renáta Jamborová ; [vedeckí recenzenti: Mária Šmidová, Lýdia Lešková]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2020. - 83 s., 

[4,36 AH]. - ISBN 978-80-8191-214-6.

Ohlasy:

2020 [4] CSONTOS, L. Stratégia na podporu stabilnej rodiny a jej faktory. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2020. - 146 s. ; [8,03 AH]. - ISBN 978-80-8191-265-8

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 6

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Senior v sieti medzigeneračného vplyvu / Renáta Jamborová ; [vedeckí recenzenti: Mária Šmidová, Lýdia Lešková]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2020. - 83 s., 

[4,36 AH]. - ISBN 978-80-8191-214-6.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Seniori a komunitné služby / Renáta Jamborová ; [vedeckí recenzenti: Ladislav Csontos, Mária Šmidová]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - 98 s., [5,26 AH]. - 

(Dialógy). - ISBN 978-80-7141-967-9.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Senior v sieti medzigeneračného vplyvu / Renáta Jamborová ; [vedeckí recenzenti: Mária Šmidová, Lýdia Lešková]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2020. - 83 s., 

[4,36 AH]. - ISBN 978-80-8191-214-6.

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Komunitné centrum a služby pre seniorov = Community center and services for seniors / Renáta Jamborová.

In: Senior i rodzina. - Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II, 2018. - ISBN 978-83-65198-42-6. - ISSN 2450-5218. - S. 75-85..

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach

The importance of Christian unity and family linked to Saint Paul the apostle's message for education and dialogue / Ján Ďačok et al.

In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 13, no. 2 (2019), p. 138-148.

WOS.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Charitatívna činnosť, dobrovoľníctvo a komunitné aktivity / Renáta Jamborová.

In: Efektívna výučba sociálnoprávnej ochrany na prahu 21. storočia. - Prešov : Michal Vaško, 2015. - ISBN 978-80-7165-976-1. - S. 217-238, [1,08 AH]..



3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

VIII.c Obdobie trvania 

pôsobenia/pobytu 

(uviesť dátum odkedy 

dokedy trval pobyt) / 

Duration (indicate the 

duration of stay)

VIII.d Mobilitná schéma,

pracovný kontrakt, iné (popísať)

/ Mobility scheme, 

employment contract, other 

(describe)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Seniori a komunitné služby / Renáta Jamborová ; [vedeckí recenzenti: Ladislav Csontos, Mária Šmidová]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - 98 s., [5,26 AH]. - 

(Dialógy). - ISBN 978-80-7141-967-9.

Ohlasy:

2016 [4] ŠMIDOVÁ, M. Metodická príručka k efektívnej študentskej praxi. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2016. - 35 s., [1,33 AH]. - ISBN 978-80-8191-001-2.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Senior v rodine z pohľadu spoločenskej pozície / Renáta Jamborová.

In: Rodzina: dobro społeczne. - Trnava : Dobrá kniha, 2019. - ISBN 978-80-8191-200-9. - S. 59-72.

Ohlasy:

2020 [4] CSONTOS, L. Stratégia na podporu stabilnej rodiny a jej faktory. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2020. - 146 s. ; [8,03 AH]. - ISBN 978-80-8191-265-8. 

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10

IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou / 

If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

KEGA 018KU-4/2013 : Výskum využívania aktivizujúcich metód v sekundárnom vzdelávaní predmetu sociálno-právna ochrana a tvorba nových učebných pomôcok 

pre ich implementáciu do edukačného procesu 

     vedúca Doc. Ing. Lýdia Lešková PhD., 

1.	KEGA 022KU-4/2013 : Postoje k manželstvu a rodičovstvu. Sociologický prieskum ako východisková báza na vytvorenie komplexných multimediálnych učebných 

materiálov k predmetom Sociálna práca - Manželské a rodinné poradenstvo 

     vedúci riešiteľ  prof. JCDr. Anton Fabian, PhD. spoluriešiteľ  : Renáta Jamborová 

Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí  APVV-15-0189 . Spoluriešiteľ,  Trnavská univerzita v Trnave, 

Teologická fakulta Bratislava. Cieľová skupina seniori v rodine a medzigeneračné väzby. 

Rozvoj životných zručností kooperácie a kompetície v práci z mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia – 40 hodín. Tréningový program zameraný na 

vzdelávanie mladých ľudí v oblasti malého projketového zámeru a rozvaja kompetenčných zručností - program KomPrax, Yuventa

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9  / 

Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other 

activities 

Centrum pre rodinu, Bazovského 6 Dúbravka, Bratislava - supervízor 

Supervízor projektu Menora, odborný garant služieb,  organizovanie  a distribúcia sociálnych zbierok

VIII.a Názov inštitúcie 

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 

/ Address of the institution

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v 

študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and 

research/artistic/ other activities in the given field of study

Efektívne praxe

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

TFTU

VII.b Názov inštitúcie, grémia / 

Name of the institution, board

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Komunitné centrum a pastoračné aktivity zamerané na prácu s rodinou = Community center and pastoral activities focused in work with families / Renáta 

Jamborová.

In: Inovačné metódy a pastoračné výzvy pre prácu s rodinou a odkaz Bl. Sáry Salkaházi. - Ružomberok : Verbum, 2016. - ISBN 978-80-561-0408-8. - S. 98-109.

Ohlasy:

2020 [4] CSONTOS, L. Stratégia na podporu stabilnej rodiny a jej faktory. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2020. - 146 s. ; [8,03 AH]. - ISBN 978-80-8191-265-8

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting 

(leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8




