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

Study field and programme

1992 študijný odbor Učiteľstvo pre 

školy pre mládež vyžadujúcu 

osobitnú starostlivosť

1994 študijný odbor Učiteľstvo pre 

školy pre mládež vyžadujúcu 

osobitnú starostlivosť

1998 odbor verejné zdravotníctvo

2008 odbor sociálna práca

2019 odbor sociálna práca

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

učiteľ MŠ pre nevidiace deti ZŠ internátna pre nevidiace deti, Hrdličkova, Bratislava 1983 - 1985

logopéd Gaudeamus DSS pre telesne postihnutých v Bratislave 1995 - 2000

2000 - 2004

2000 - 2004

2004 - 2011

2011 - 2017

2017 - doteraz

IV.c Rok / Year

2020

2021

2000

Kurz talianskeho jazyka, cestifikátna úroveň CILS - B1 Universita per Stranieri di Siena 2005

Augmentative and alternative communication (AAC) Budapest, Hungary 1995

1993

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace
Kostolná 1, 814 99 Bratislava

II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie / 

Name of the university or institution

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa / First degree of higher education

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

zastupiteľský úrad SR v Ríme

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.

1.3.2021

ASPIC Verona

I.1 Priezvisko / Surname Šmidová

I.2 Meno / Name Mária

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Zastupiteľský úrad SR v Londýne

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees prof. PhDr., , PhD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1961

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace
Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Pedagogická fakulta UK Bratislava, 

I.7 Pracovné zaradenie / Position profesorka

I.8 E-mailová adresa / E-mail address maria.smidova@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/8955?mode=full

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Pedagogická fakulta UK Bratislava, 

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher education

Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce TU 

II.4 Titul docent / Associate professor
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

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

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / 

Higher education and further qualification growth

vysokoškolský učiteľ a vedúca katedry Náuky o rodine

samostatný konzulárny pracovník

samostatný konzulárny pracovník

II.5 Titul profesor / Professor
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

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

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

Akreditovaný kurz counselingu - základný counseling

vysokoškolský učiteľ a garant programu

prodekanka pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, stratégiu a rozvoj fakulty a 

styk s verejnosťou

 Orofaciálna stimulácia a jej využitie v logopedickej praxi, osvedčenie 

č.038/93

Akreditovaný kurz counselingu - rodinný counseling

Dvojsemestrálny kurz counselingu "Relazione di aiuto“

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

ASPIC Verona

Istituto internazionale di teologia pastorale sanitaria, Pontificia facoltá teologica 

teresianum, Rím

Pedagogická fakulta UK

mailto:maria.smidova@truni.sk
mailto:maria.smidova@truni.sk
mailto:maria.smidova@truni.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8955?mode=full
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8955?mode=full
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8955?mode=full
mailto:maria.smidova@truni.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8955?mode=full


V.1.c Stupeň / 

Degree

V.1.d Študijný odbor / Field of 

study

II. sociálna práca/Social Work

II. sociálna práca/Social Work

II. sociálna práca/Social Work

V.2.b Stupeň / 

Degree

V.2.c Študijný odbor / Field of 

study

I. sociálna práca/Social Work

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

/ Dissertation (third degree)

5

V.5.c Stupeň 

/ Degree

V.5.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

VI.1.b Za posledných šesť rokov 

/ Over the last six years

59

8

93

20

7

20

120

8

104

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

Sprevádzanie rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím sociálna práca so zameraním na rodinu

7

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 so zameraním na rodinu

Sociálna práca s postihnutými 2 sociálna práca so zameraním na rodinu

Metódy sociálnej práce so seniormi a dlhodobo chorými sociálna práca so zameraním na rodinu

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

Sociálna práca s postihnutými 1

V.5.a Názov predmetu 

/ Name of the course 

Sociálna práca so zameraním na rodinu / Bc /Sociálna práca

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

Study field to which it is assigned

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)

29

5

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

41

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.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 

sociálna práca so zameraním na rodinu/Mgr/ sciálna 

sociálna práca so zameraním na rodinu/Mgr/ sciálna 

sociálna práca so zameraním na rodinu/Mgr/ sciálna 

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 

Teória sociálnej práce 3

Teoria sociálnej práce 1

Teória sociálnej práce 2

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 

/ Overview of activities within the teaching career at the university

2
V.4.1 Počet aktuálne vedených prác 

/ Number of currently supervised theses



1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Getting to know the world of a person with a disability : help begins with understanding / Mária Šmidová ; [reviewers: Slavomír Krupa, Patrícia Dobríková]. - [1. vyd.]. - Varšava : 

RHETOS, 2014. - 75 s., [4,62 AH]. - ISBN 978-83-89781-83-3.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach

Effective Student Practices and Their Contribution to Formation of Students / Mária Šmidová.

In: Clinical Social Work and Health Intervention. - ISSN 2222-386X. - Vol. 9, no. 2 (2018), p. 114-118.

WOS.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach

False Fear from Marginalized Groups (Homeless, Orphans, Migrants) to Our Society – No Carriers of Dangerous Microorganisms / Robert Kovac et al.

In: Clinical Social Work and Health Intervention. - ISSN 2222-386X. - Vol. 9, no. 2 (2018), p. 54-57.

WOS.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach

Necessity of global and social support and family stabilization despite today’s destructive processes - commented interview / Ján Ďačok, Carlo Rocchetta, Marek Šmid (20%), 

Ladislav Csontos, Mária Šmidová.

In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 14, no. 2 (2020), p. 226-232. - WOS.

WOS. 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach

Preparation of volunteers engaged in helping professions and working with families in difficult situations. Príprava dobrovoľníkov pôsobiacich v oblasti pomáhajúcich profesií 

pre prácu s rodinami v záťažových situáciách / Mária Šmidová.

In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Roč. 10, č. 2 (2016), s. 84-91.

WOS

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. 

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

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

La famiglia con un bambino disabile : problematiche, interventi, soluzioni / Mária Šmidová, Krzysztof Trębski, Mária Nemčíková ; [recensione scientifica/vedeckí recenzenti: 

Arnaldo Pangrazzi, Ladislav Csontos]. - 1. vyd. - Beau Bassin : Edizioni Accademiche Italiane is a trademark of International Book Market Service, 2020. - 94 s., [5,44 AH]. - (San´t 

Antonio). - ISBN 978-613-8-39379-5.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Early intervention as an offered hand / Mária Šmidová ; [Reviewers: Gulnora Hundley, Ján Ďačok SJ, Arnaldo Pangrazzi]. - 1. vyd. - Warszawa : Rhetos, 2017. - 76 s., [4,48 AH]. - 

ISBN 978-83-948098-6-7.

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

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach

Preparation of volunteers engaged in helping professions and working with families in difficult situations. Príprava dobrovoľníkov pôsobiacich v oblasti pomáhajúcich profesií 

pre prácu s rodinami v záťažových situáciách / Mária Šmidová.

In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Roč. 10, č. 2 (2016), s. 84-91.

WOS

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach

False Fear from Marginalized Groups (Homeless, Orphans, Migrants) to Our Society – No Carriers of Dangerous Microorganisms / Robert Kovac et al.

In: Clinical Social Work and Health Intervention. - ISSN 2222-386X. - Vol. 9, no. 2 (2018), p. 54-57.

WOS.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach

Effective Student Practices and Their Contribution to Formation of Students / Mária Šmidová.

In: Clinical Social Work and Health Intervention. - ISSN 2222-386X. - Vol. 9, no. 2 (2018), p. 114-118.WOS.



2.

3.

4.

5.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach

Quality in long-term care: central european people-centred assessment principles and their calls for an efficient interdisciplinary dialogue / Mária Šmidová et al.

In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 13, no. 2 (2019), p. 200-213.

WOS

Ohlasy:

2020 [1] LUDVIGH CINTULOVÁ, L. - KAFKOVA, G. Domestic Violence Against Self-Reliant Elderly Resulting from COVID-19 and Potential Solutions. In Clinical Social Work and 

Health Intervention = CSWHI, vol. 11, no. 3, 2020, p. 57-64. ISSN 2222-386X. - WOS.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach

Preparation of volunteers engaged in helping professions and working with families in difficult situations. Príprava dobrovoľníkov pôsobiacich v oblasti pomáhajúcich profesií 

pre prácu s rodinami v záťažových situáciách / Mária Šmidová.

In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Roč. 10, č. 2 (2016), s. 84-91.

WOS

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

2018 [2] LEVICKÁ, J. et al. Several risks related to the introduction of an early intervention service in the Slovak republic. 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. 12, no. 2, 2018, p. 106-118. ISSN 

1337-7515. - WOS

2018 [2] BOTEK, O. Challenges of early child intervention in Slovakia and The Czech republic. 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. 12, no. 2, 2018, p. 98-105. ISSN 1337-7515. - WOS

2018 [5] MARKOVÁ, J. - Counseling v pomoci rodinám nová metóda v sociálnej práci - counseling v pomoci rodinám so špecifickými potrebami = Counselling in the field of family 

assistance a new method in social work - counselling in the field of assistance to families with special needs. 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. 12, no. 1, 2018, p. 82-84. ISSN 1337-7515. - WOS

2019 [2] KUŠNIERIKOVÁ, M. Opportunity for a dialogue on the current depictions of holiness: humanness as an image of profane holiness in the works of Milan Rúfus. 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. 13, no. 2, 2019, p. 246-262. ISSN 1337-7515. - WOS

2020 [1] LUDVIGH CINTULOVÁ, L. - KAFKOVA, G. Domestic Violence Against Self-Reliant Elderly Resulting from COVID-19 and Potential Solutions. In Clinical Social Work and 

Health Intervention = CSWHI, vol. 11, no. 3, 2020, p. 57-64. ISSN 2222-386X. - WOS

2020 [2] CABAN, P. et al. Selected Relevant Negative Consequences of COVID-19 Pandemic for Marriage and Partnership and Suggested Efficient Solutions. 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. 14, 

no. 2, 2020, p. 217-225. ISSN 1337-7515. - WOS.

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií

Odpoveď na výzvy Synody o rodine. Counseling ako nová metóda podpory rodín v záťažových situáciách. / Mária Šmidová.

In: Synoda o rodine 2015 a čo po nej. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-966-2. - CD ROM, S. 18.

Ohlasy:

2015 [4] CSONTOS, L. Tretí medzinárodný seminár PROFAMILY na tému Synoda o rodine 2015 a čo po nej : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava 25.11.2015. In 

Studia Aloisiana, roč. 6, č. 4, 2015, s. 69-72. ISSN 1338-0508.

2016 [4] TRĘBSKI, K. Counselling ako pomáhajúci vzťah a pastoračné sprevádzanie. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2016. - 76 s., [5,05 AH]. - ISBN 978-80-8191-014-2

2017 [3] CSONTOS, L. The perspectives of lifestyle adequate in the nature of Sacramental Marriage. In Studia Bobolanum , roč. 28, č. 4, 2017, s. 143-166. ISSN 1642-5650.

2019 [4] BRAUNSTEINER, G. - TRĘBSKI, K. - CSONTOS, L. Obnovená teológia manželstva a rodiny. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2019. - 129 s., [6,84 AH]. - ISBN 978-80-8191-

228-3

2020 [1] BEDNÁRIK, R. - CSONTOS, L. - ŽUFFA, J. Time as a basic factor of the development of family relationships in Slovakia. In Journal for the Study of Religions and Ideologies, 

vol. 19, no. 56, 2020, p. 3-16. ISSN 1583-0039. - CCC

2020 [4] CSONTOS, L. Stratégia na podporu stabilne

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Využitie sprevádzania v sociálnej práci [elektronický zdroj] / Mária Šmidová ; [recenzenti: Patrícia Dobríková, Slavomír Krupa]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - CD ROM, 

68 s., [3,69 AH]. - ISBN 978-80-7141-968-6.

Ohlasy:

2016 [4] TRĘBSKI, K. Counselling ako pomáhajúci vzťah a pastoračné sprevádzanie. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2016. - 76 s., [5,05 AH]. - ISBN 978-80-8191-014-2

2016 [4] CHOVANČÍK, E. - Komunikácia v sprevádzaní ako forma pomoci = Communication in the counselling as a form of helping. In ŠMIDOVÁ, M. (eds.) Sprevádzanie v 

sociálnej práci : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - 1. vyd. - Trnava: Dobrá kniha, 2016. - ISBN 978-80-8191-033-3, s. 91-104.

2017 [3] TRĘBSKI, K. Comunicazione e counseling : aspetti propedeutici. - 1. vyd. - Warszawa : Rhetos, 2017. - 90 s., [5,16 AH]. - ISBN 978-83-946418-5-6

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

2016 [2] HAMAROVÁ, M. - Medzinárodná konferencia venovaná sprevádzaniu v sociálnej práci odhalila nové rozmery a otázky = International conference dedicated to guidance 

in social work revealed new dimensions and questions. 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, roč. 10, č. 2, 2016, s. 139-153. ISSN 1337-7515. - WOS

2016 [2] ČIEŠKO, P. - Analýza vybraných sociálnych prvkov relevantných aj pre súčasnú misijnú činnosť z aspektu sociálnej náuky Cirkvi = Analysis of selected social elements 

relevant for current mission activities the perspective of a social study of the church. 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, roč. 10, č. 2, 2016, s. 35-47. ISSN 1337-7515. - WOS.
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VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

2017 doteraz

2013 doteraz

2017 doteraz

2008 - 2011

Členka redakčnej rady Acta misiologica 2015 doteraz

2011 - doteraz

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)

2014, dva týždne Prednášoky na tému Efektívne 

študentské praxe

2016, jeden týždeň La preparazione dei volontari per 

il lavoro in un hospice in 

Slovacchia

2017, jeden týždeň Counseling in Slovakia

2017, jeden týždeň Aplikácie metódy counselingu v 

Community Counseling and 

Research Centre

2018, dva týždne Včasná intervencia v rodinách s 

dieťaťom so zdravotným 

postihnutím

2018, dva týždne Counseling: a new method in 

social work as the help to families 

with specific needs

V rámci riešeného projektu Kega s názvom Nový model efektívnych študentských praxí s využitím sprevádzania (counselling) v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami Projekt č. 

010TTU-4/2014 20 bol začatý na pôde Teologickej fakulty kvalitatívny výskum uvedenia counselingu ako profesie do ponuky sociálnych služieb na Slovensku. Projekt reflektoval aktuálnu 

potrebu zamerať sa na špecifickú praktickú prípravu študentov v študijnom odbore sociálna práca, ktorá podstatne posilní ich odborné zručnosti, profesné kompetencie a uplatniteľnosť v praxi 

po absolvovaní štúdia. Cieľom projektu ako aplikovaného výskumu bolo vytvorenie nového konkrétneho modelu kvalitne pripravených a efektívnych skúsenostne-formačných sústredení pre 

študentov, ktoré sa opierajú o prenos získaných poznatkov do praxe v autentickom životnom a pracovnom prostredí, nácvikom špecifických sociálnych a komunikačných zručností a rozvíjaním 

profesných kompetencií študentov s využitím najnovších vedeckých poznatkov pri konzistentnom interdisciplináronom prístupe. Tento nový model študentských praxí, overený počas realizácie 

projektu rozsiahlym hĺbkovým kvalitatívnym výskumom, spočíval v systematickej vedeckej príprave a organizovaní spoločných interakčných pobytov študentov, učiteľov a rodín s deťmi so 

špecifickými potrebami. Teoretické vedomosti, ziskané vo vyučovacom procese ako východiská sa synergicky aplikovali pri praktickom získavaní spôsobilosti a zručností študentov v prostredí 

identickom s ich budúcim zamestnaním. Inovatívnosť modelu prípravy študentov spočíval najmä v širšom interdisciplinárnom využití aktuálnych teoretických poznatkov v praxi, vo vysoko 

efektívnej forme a obsahu praxe približujúcej sa maximálne reálnej situácii v zamestnaní po absolvovaní štúdia a v prístupe spočívajúcom v zdôraznení dôležitosti starostlivosti o všetkých 

členov rodiny, ktorej jeden člen prežíva sociálne problémy.

Cardinal Stefan Wyszynski University

Orlando, USA. College of Education and Human 

Performance

Scranton , Counseling faculty of Scranton university, 

 Pontificia Facoltá Teologica Teresianum, Rím

Varšava, Faculty of SociologyCardinal Stefan Wyszynski University

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10

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

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

Hlavný riešiteľ. KEGA „Nový model efektívnych študentských praxí s využitím sprevádzania (counselling) v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami“, č. 010TTU-4/2014.

Spoluriešiteľ. APVV-15-0189 „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí“. 

Spoluriešiteľ. Q Europe – quality management system and impact measuring in providing LTC (long term care)“. Projekt v rámci Erazmus + v spolupráci s Moravsko-sliezskou. 

diakoniou. 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

VII.b Názov inštitúcie, grémia / 

Name of the institution, board

Spoluriešiteľ. Projekt UNDP: „Strengthening Intersectoral and Interprofessional Collaboration: Continuum of Services at the Community Level for Persons with Disabilities“. 

Miesto realizácie: Republika Bosna a Herzegovina, Banja Luka a Sarajevo. 

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

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

Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v 

Bratislave

Varšava,Faculty of Pedagogy

VIII.a Názov inštitúcie 

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 

/ Address of the institution

Cardinal Stefan Wyszynski University

The University of Central Florida

University of Scranton, PA, United States

 Istituto internazionale di teologia pastorale sanitaria

Varšava,Faculty of Pedagogy

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

Členka vedeckej rady

Členka vedeckej rady 

Členka rady Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu štúdia študentov 

so špecifickými potrebami

Prodekanka pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, stratégiu a rozvoj fakulty a styk s 

verejnosťou TF TU

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave recenzovaný 

časopis STUDIA ALOISIANA

Inštitútu misijnej a charitatívnej práce Vysokej školy zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu 

štúdia študentov so špecifickými potrebami

Členka redakčnej rady Studia Aloisiana


