
číslo rozhodnutia Priezvisko a meno 

Kontaktné údaje 

(adresa, telefónne 

číslo,     e-mail, iný 

kontakt)

Dosiahnuté 

vysokoškolské 

vzdelanie 

druhého stupňa

(študijný program) 

Bližšie informácie o 

odbornej spôsobilosti a 

profesijných skúsenostiach 

(120 slov)

Dátum 

zápísania do 

zoznamu 

supervízorov 

1.

sp. 15492/2011-

I/25ZS           

18601/2016-

M_OSSODRZS

LAVOVÁ  Jana  PhDr.  

adresa:          Drobného 

8,            841 01 

Bratislava

telefónne číslo:     0905 

498 748

e-mail: 

jlavova@gmail.com

iný kontakt: 

UK v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, 

sociálna práca  

Má skúsenosti s poskytovaním 

supervízie riadiacim pracovníkom 

v pomáhajúcich profesiách, 

pracovníkom SPOaSK 

a pracovníkom v zariadeniach 

sociálnych služieb. Okrem iného je 

absolventkou výcvikov Virginie 

Satirovej a vzdelávania vo verejnej 

politike. Má prax s výkonom 

sociálnej práce v miestnej 

samospráve a v oblasti SPODaSK, 

s realizáciou opatrení podľa 

zákona č. 305/2005 Z.z, zákona č. 

36/2005 Z.z., zákona č. 448/2008 a 

s inými súvisiacimi právnymi 

predpismi. Spolupracuje s III. 

sektorom pri realizácii rodinného 

sociálneho poradenstva ako 

terénna sociálna pracovníčka.

12.07.2011

ZOZNAM   SUPERVÍZOROV



2.

sp. 16383/2011-

I/25ZS           

17622/2016-

M_OSSODRZS

JUŠŠIKOVÁ  Yveta,  PhDr.,  PhD.

adresa:                SOU 

Jasenica, Centrum 1/1,             

017 01 Považská 

Bystrica

telefónne číslo:     0905 

711 122

e-mail: 

yveta.j@centrum.sk

iný kontakt: 

Vysoká škola Jana 

Amose Komenského, s. 

r. o.         Pedagogika - 

kód N7501      

Andragogika

                                                           

Absolvovanie akreditovaných 

kvalifikačných kurzov  a ďalšieho 

vzdelávania v oblasti sociálnej 

práce, špeciálnej pedagogiky, 

zdravotníctva           - odborný 

asistent na VŠZASP sv.Alžbety: 

sociálno - psychologické výcviky, 

manažment, marketing, sociálna 

práca so seniormi

- profesijne skúsenosti s 

manažmentom v sociálnych 

službách a zdravotníctve, 

- sociálne poradenstvo a terénna 

sociálna práca,

- lektorovanie opatrovateľských 

kurzov a vzdelávanie 

zamestnancov organizácií

 

02.09.2016



3.

sp. 16284/2011-

I/25ZS          

18225/2016-

M_OSSODRZS

VERTAĽOVÁ Jaroslava,  PhDr., 

PhD.

adresa:     Komenského 

35,    085 01 Bardejov

telefónne číslo:     0903 

974 170

e-mail: 

j.vertalova@gmail.com 

iný kontakt: 

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave   

sociálna práca 

V zariadeniach sociálnych služieb 

verejných a neverejných 

poskytovateľov sociálnej služby, 

vykonáva supervíziu od roku 2010. 

Počas doterajšej praxe v sociálnej 

práci absolvovala akreditované 

vzdelávacie programy v oblasti 

Terénnej sociálnej práce, (sociálna 

práca s jednotlivcom, skupinou 

i komunitou), Manažment v 

sociálnej práci, (vedenie a riadenie 

ľudí, motivácia, komunikácia, 

riešenie konfliktov), Odborná 

príprava mediátora, Akreditovaný 

výcvik supervízorov v oblasti 

sociálnej práce, Individuálne 

plánovanie, Psychologické 

a psychiatrické minimum, 

Prevádzka zariadení sociálnych 

služieb, personalistika a dotačná 

politika v soc. službách. Má 

skúsenosti s realizáciou 

legislatívnych noriem Zákona č. 

305/2005 Z.z., Zákona č. 36/2005 

Z.z., Zákona č. 448/2008 Z.z., a so 

súvisiacimi právnymi normami. V 

súčasnosti pôsobí aj v neziskovej 

organizácii, ktorá poskytuje 

podpornú sociálnu službu Pomoc 

pri výkone opatrovníckych práv 

a povinností a  sociálnu službu 

poskytovanú v Zariadení 

podporovaného bývania.

30.09.2016



4.

sp. 16993/2011-

I/25ZS           

17625/2016-

M_OSSODRZS

BALOGOVÁ  Beáta, Prof., PhDr., 

PhD.

adresa:          Púpavová 

6,              080 06 

Ľubotice

telefónne číslo:     0903 

609 253

e-mail: 

balogova@unipo.sk

iný kontakt: 

Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach    

Filozofická fakulta v 

Prešove , výchova a 

vzdelávanie dospelých 

sociálna práca

Od roku 2005 aktívne vykonávam 

supervíziu v rôznych zariadeniach 

sociálnych služieb. Som 

absolventkou výcviku supervízie v 

sociálnej práci, výcviku 

Systemickej terapie Virginie 

Satirovej, výcviku Adlerovskej 

psychoterapie, výcviku Relaxačno-

symbolickej terapie a preto sa 

supervízne upriamujem na tútorskú 

supervíziu v rámci pregraduálnej 

prípravy študentov, ale aj so 

sociálnymi pracovníkmi a 

pracovníčkami pracujúcimi s 

klientmi v náhradnej starostlivosti, 

s neprispôsobivými klientmi, so 

seniormi a zdravotne postihnutými 

a s etnickými skupinami. Zároveň 

som aj nositeľkou pamätnej 

medaily Eleny Maróthy–Šoltésovej 

za rozvoj sociálnej práce.

06.09.2016



5.

sp. 17090/2011-

I/25ZS           

10012/2017-

M_OSSODRZS

PIATRIK HEPNEROVÁ Alena, 

PhDr.

adresa:             Poruba 

404,           972 11 

Lazany

telefónne číslo:     0915 

880 995

e-mail: 

hepnerova.ala@post.sk

iný kontakt: 

Trnavská Univerzita   

fakulta zdravotníctva a 

sociálnej práce 

sociálna práca 

Od roku 2005 pôsobím ako 

sociálny pracovník detského 

domova a koordinátor CPPR. Vo 

svojej práci sa zameriavam na 

pomoc deťom a rodinám v kríze. Z 

pozície koordinátora pracujem s 

profesionálnymi rodinami, nielen 

ako sociálny ale aj ako riadiaci 

pracovník. Od roku 2009 mám 

ukončené akreditované 

vzdelávanie ako supervízor  v 

pomáhajúcich profesiách. 

Spolupracujem s viacerými DeD v 

rámci skupinovej a individuálnej 

supervízie. Primárne sa 

zameriavam na supervízie pre 

profesionálnych rodičov a 

sociálnych pracovníkov  resp. 

odborných zamestnancov 

pracujúcich v detkom domove. 

Rovnako mám skúsenosti aj s 

realizáciou skupinovej a 

individuálnej supervízie pre 

pracovníkov ÚPSVaR - 

OSPODaSK.

10.02.2017



6.

sp. 18362/2011-

I/25ZS             

16752/2016-

M_OSSODRZS

MOLČANOVÁ Alena, Mgr.

Adresa:     Gregorovce 

181 

Telefón:               0918 

653 818

e-mail: 

molcanova@navrat.sk

Prešovská univerzita v 

Prešove       Filozofická 

fakulta Sociálna práca

V oblasti sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately pracujem  

od roku 1998. V rámci osobného 

rozvoja  som absolvovala: výcvik 

v klinickej viktimológii 2001, 

výcvik v naratívnej terapii 2006, 

filiálnu terapiu 2008, tréning  

mediácie 2009, výcvik supervízie 

v pomáhajúcich profesiách 2009-

10.Špecializujem sa  na prácu 

s ohrozenými deťmi a mládežou, 

na prácu s rodinami v ohrození  

a rodinami, ktoré do svojej 

starostlivosti prijali dieťa.  

Dlhodobo pracujem ako konzultant 

pre sociálne inštitúcie 

a pomáhajúcich profesionálov.  

31.08.2016



7.

sp. 18241/2011-

I/25ZS          

17630/2016-

M_OSSODRZS

RYBÁRIKOVÁ Anna, PhDr.

adresa:         Brnenská 

72,             040 11 

Košice

telefónne číslo:     0905 

944 059

e-mail: 

anna@rybarik.sk

iný kontakt: 

Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach    

Filozofická fakulta  

psychol´gia

Ukončila jednoodborové štúdium 

psychológie, má mnohoročné 

skúsenosti z práce s jednotlivcom, 

párom i rodinou, ako aj v oblasti 

náhradnej rodinnej starostlivosti, z 

práce v detskom domove a z 

telefonickej práce pre linku 

dôvery, absolvovala a naďalej sa 

vzdeláva v terapeutickom prístupe 

podľa Modelu V. Satirovej, 

supervíziu poskytuje od roku 2009, 

pre jednotlivcov i skupiny 

pozostávajúcej z rovnakej ale i 

rôznej profesie v oblasti práce s 

ľuďmi - deťmi i dospelými, venuje 

sa supervízii pre pracovníkov 

detských domovov a pracovníkov 

občianskych združení venujúcich 

sa pomoci rodinám.

12.09.2016

Vyštudovala som sociálnu prácu na 

Katolíckej univerzite v 

Ružomberku. Výcvik Supervízia v 

pomáhajúcich profesiách som 

absolvovala v Asociácii 

supervízorov a sociálnych 

poradcov pod vedením prof. 

Gaburu. Supervíziu vykonávam 

nepretržite od ukončenia výcviku v 

roku 2009 a to individuálne  i 

skupinovou formou. Supervíziu 

poskytujem v zariadeniach 

sociálnych služieb, detských 

domovoch, úrady práce 

/zamestnanci oddelenia SPODaSK/ 

pre rôzne občianske združenia i 

pre sociálnych poradcov 

neštátnych subjektov pracujúcich v 

rámci priorít pre úrady práce v 

projektoch sanácie, práce s deťmi s 

výchovnými problémami, 

náhradnej starostlivosti, a 

odborných metód na prispôsobenie 

sa novej situácii. V sociálnej 

oblasti pracujem od roku 1994, od 

roku 2008 v n.o. Miesto pod 

slnkom Košice ako sociálna 

poradkyňa a garantka 

špecializovaného sociálneho 

poradenstva. Mám dlhoročnú prax  

v práci s rodinou, pármi v rozvode 

a po rozvode, deťmi v špecifických 

životných situáciách. Počas svojej 

praxe  v sociálnej práci som 

absolvovala akreditované 

vzdelávacie programy Príprava 

sociálneho poradcu, Terénna 

sociálna práca s dysfunkčnou 

rodinou, Mediátor, Tréning 

trénerov sociálnych zručností, 

Facilitácia, Lektor. 

31.08.2016

sp. 18735/2011-

I/25ZS          

8619/2017-

M_OSSODR         

8.

Katolícka univerzita v 

Ružomberku  

Teologická fakulta 

sociálna práca 

adresa:        Branisková  

1           040 01 Košice

telefónne číslo:     0911 

101 025

e-mail: 

brybarov@gmail.com

iný kontakt: 

RYBÁROVÁ Beáta, Mgr



Vyštudovala som sociálnu prácu na 

Katolíckej univerzite v 

Ružomberku. Výcvik Supervízia v 

pomáhajúcich profesiách som 

absolvovala v Asociácii 

supervízorov a sociálnych 

poradcov pod vedením prof. 

Gaburu. Supervíziu vykonávam 

nepretržite od ukončenia výcviku v 

roku 2009 a to individuálne  i 

skupinovou formou. Supervíziu 

poskytujem v zariadeniach 

sociálnych služieb, detských 

domovoch, úrady práce 

/zamestnanci oddelenia SPODaSK/ 

pre rôzne občianske združenia i 

pre sociálnych poradcov 

neštátnych subjektov pracujúcich v 

rámci priorít pre úrady práce v 

projektoch sanácie, práce s deťmi s 

výchovnými problémami, 

náhradnej starostlivosti, a 

odborných metód na prispôsobenie 

sa novej situácii. V sociálnej 

oblasti pracujem od roku 1994, od 

roku 2008 v n.o. Miesto pod 

slnkom Košice ako sociálna 

poradkyňa a garantka 

špecializovaného sociálneho 

poradenstva. Mám dlhoročnú prax  

v práci s rodinou, pármi v rozvode 

a po rozvode, deťmi v špecifických 

životných situáciách. Počas svojej 

praxe  v sociálnej práci som 

absolvovala akreditované 

vzdelávacie programy Príprava 

sociálneho poradcu, Terénna 

sociálna práca s dysfunkčnou 

rodinou, Mediátor, Tréning 

trénerov sociálnych zručností, 

Facilitácia, Lektor. 

31.08.2016

sp. 18735/2011-

I/25ZS          

8619/2017-

M_OSSODR         

8.

Katolícka univerzita v 

Ružomberku  

Teologická fakulta 

sociálna práca 

adresa:        Branisková  

1           040 01 Košice

telefónne číslo:     0911 

101 025

e-mail: 

brybarov@gmail.com

iný kontakt: 

RYBÁROVÁ Beáta, Mgr



9.

Absolvovanie akreditovaných 

kvalifikačných kurzov a ďalšieho 

vzdelávania v oblasti sociálnej 

práce a manažérskeho riadenia . 

Absolvovanie výcviku Obnova 

lásky v rodinách. Lektorovanie 

opatrovateľských kurzov a 

vzdelávanie v sociálnej 

rehabilitácii. Dlhoročná prax v 

oblasti supervízie, pre oblasť 

pomáhajúcich profesií od roku 

2003. Absolvovanie mediácie v 

sociálnoprávnej ochrane. Členka 

tímu pre prípravu lektorov na 

prípravu profesionálnych rodičov.

06.09.2016

Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach    

Filozofická fakulta v 

Prešove , výchova a 

vzdelávanie dospelých 

sociálna práca

adresa:           Agátová 

57,               075 01 

Trebišov

telefónne číslo: 0905 

421 647

e-mail: 

maria.gojdic@gmail.co

m

iný kontakt: 

GOJDIČOVÁ  Mária, PhDr.

sp. 18736/2011-

I/25ZS          

17627/2016-

M_OSSODRZS



10.
20694/2011-I/25ZS  

19443/2016-

M_OSSODRZS

MICHANČO Peter, Mgr.

adresa:         

Topoľovka 152,      067 

45 okr. Humenné

telefónne číslo:     0902 

418 148

e-mail: 
michancopeter@gmail.com 

iný kontakt:

Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre                

fakulta sociálnych vied

Mám ukončené magisterské 

štúdium sociálnej práce so 

špecializáciou na psychologickú 

starostlivosť o človeka na UKF v 

Nitre. V sociálnej oblasti pôsobím 

od roku 1997. V súčasnosti ako 

sociioterapeut v zariadení 

sociálnych služieb pre ľudí bez 

domova a aj ako poradce a 

supervízor v oblasti sociálnej 

práce. Špecializujem sa na prácu s 

osamelými a opustenými. 

Spolupracujem s viacerými OZ a 

NO, ale aj štátnou a verejnou 

správou. Výcvik supervízie som 

absolvoval v rámci ASSP a ukončil 

som ho v júni 2007. Supervízne 

skúsenosti mám z mnohých oblastí 

sociálnej práce (detské domovy, 

zariadenia sociálnych služiab, 

terénna sociálna práca). Som 

koordinátorom jednej 

sipersupervíznej svojpomocnej 

skupiny v Prešove. 

27.10.2016



11.

sp. 25801/2012-

M_OSSODRZS     sp. 

20071/2017-

M_OSSODRZS    

BRNULA Peter,Doc. PhDr. PhD.

adresa:        Račianska 

31, 

831 02 Bratislava  

telefónne číslo:     +421 

905 633 697

email:  

pbrnula@gmail.com

iný kontakt: 

UK v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, 

sociálna práca  

Okrem vzdelania v supervízii, 

absolvoval dlhodobý výcvik v 

psychoterapii zameranej na 

človeka podľa C. R. Rogersa v 

Inštitúte PCAI Ister Bratislava 

(2006). V praxi pracoval ako 

terénny sociálny pracovník a ako 

sociálny poradca pre žiadateľov o 

azyl a azylantov. Pôsobil tiež ako 

vysokoškolský učiteľ na Slovensku 

(Univerzita Komenského v 

Bratislave) viac ako desať rokov. 

V súčasnosti pôsobí ako 

vysokoškolský učiteľ na Katedre 

sociální práce FSE Univerzity J. E. 

Purkyně v Ústí nad Labem v 

Českej republike. Zároveň stále 

pôsobí na Slovensku ako 

lektor/tréner/školiteľ výcvikov v 

ďalšom vzdelávaní a aj ako 

supervízor (od roku 2008) v 

rôznych organizáciách. Poskytuje 

individuálne, skupinové a tímové 

supervízie.

06.11.2017



12.

sp. 10753/2013-

M_OSSODRZS     

21908/2016-

M_OSSODRZS

doc.PhDr. MYDLÍKOVÁ Eva, 

PhD.

adresa:           Jánovce 

196,         925 22

telefónne číslo:     0905 

244 303

email: 

mydlikova@gmail.com

iný kontakt:                       

UK v Bratislave, 

Filozofická fakulta, 

psychológia 

Pôvodnou profesiou poradenská 

psychologička, absolvovala kurz 

supervízie v marci 2003 pod 

vedením prof. Gaburu a dr. 

Scherpnera(Nemecko). Odvtedy 

pracuje ako supervízorka 

odborných a riadiacich 

pracovníkov mnohých organizácií 

na Slovensku aj v Čechách a 

lektoruje v kurzoch supervízie, 

realizovaných Asociáciou 

supervízorov a sociálnych 

poradcov.

15.12.2016

13.
sp. 19039//2013-

M_OSSODRZS

BURSOVÁ Janka, PhDr., Mgr., 

PhD. 

adresa:        Madočany 

224,      034 83 

Liptovská Teplá

telefónne číslo:     0905 

484 134

email: 

jbursova@gmail.com

iný kontakt:               

Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre 

Pedagogická fakulta          

vychovávateľstvo

V súčasnosti pôsobím ako odborný 

asistent KU TF Košice, TI Spišské 

Podhradie katedra Sociálnej práce. 

Počas svojej praxe som 

absolvovala rôzne vzdelávcie 

programy na zvýšenie svojej 

odbornosti, ktoré boli zamerané na 

komunikačné zručnosti, 

diagnostiku, riadenie a využívanie 

prvkov alterntývnych prístupov v 

práci učiteľky. V roku 2012 som 

získala osvedčenie o absolvovaní 

výcviku supervízorov v sociálnej 

práci. V praxi sa venujem výučbe 

študentov a zameriavam sa na 

supervíziu individuálnu, skupinovú 

v rámci študentov a sociálnych 

pracovníkov.

16.09.2013



14.
sp. 19040//2013-

M_OSSODRZS

Trnavská univerzita  so 

sídlom v Trnave

Fakulta zdravotníctva a 

sociálne práce

sociálna práca 

adresa:                  053 

22 Odorín 206

telefónne číslo:     0948 

080 347

email:

iný kontakt:               

V súčasnosti pracujem ako 

odborný asistent KU TF Košice, TI 

Spišské Podhradie, Katedra 

sociálnej práce. Počas svojej praxe 

som absolvovala rôzne vzdelávacie 

programy na zvýšenie svojej 

odbornosti.Certifikát : 

Participatívne prístupy pre 

lektorov, trénerov a odborných 

pracovníkov vo vzdelávaní 

dospelých - Tréning trénerov 

sociálnych zručnosti. PDCS, 

Bratislava, 2011.Osvedčenie 

o absolvovaní sociálno-

psychologického výcviku. ASSP, 

Bratislava, 2011.Certifikát 

o absolvovaní metódy HRV 

biofeedback s označením 

„Biofeedback HRV terapeut“, 

Slovenská asociácia pre 

biofeedback a neuroreguláciu. 

Rimavská Sobota, 2010.Certifikát 

o absolvovaní metódy 

neurobiofeedback označením 

„Neurobiofeedback terapeut“, 

Slov. asociácia pre biofeedback 

a neuroreguláciu. Rimavska Sobota 

2009.Osvedčenie o ukončení 

špecializačného vzdelávania 

s názvom „Výchovný poradca“, 

Metodicko-pedagogické centrum, 

Ševčenková 11,Bratislava 2011.

MAJCHEROVÁ Katarína, PhDr., 

PhD.
19.09.2013



15.
sp. 19239/2013-

M_OSSODRZS

LEŠKOVÁ Lýdia, doc. , PhDr., 

Ing., PhD.

adresa:           Banícke 

nám. 33,    056 01 

Gelnica 

telefónne číslo:     0904 

811 921

email:lydia.leskova@g

mail.com

iný kontakt:               

Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre 

Fakulta sociálnych vied         

sociálna práca 

Po ukončení Prevádzkovo-

ekonomickej fakulty, VŠP v Nitre, 

som v roku 1988 nastúpila 

pracovať na ZŠ v Spišskej Novej 

Vsi. V rokoch 1994-2003 som 

pracovala na obvodnom/okresnom 

úrade v Gelnici, oddelení/odbore 

sociálnych vecí. Štúdium sociálnej 

práce som ukončila v roku 2002 na 

Univerzite Konštantína Filozofa v 

Nitre, fakulte sociálnych vied. Od 

roku 2005 pôsobím na Katolíckej 

univerzite v Ružomberku, 

Teologickej fakulte v Košiciach. 

Som absolventkou viacerých 

akreditovaných výcvikov, a to: 

Koordinátor prevencie kriminality, 

Príprava sociálneho poradcu, 

Tréning trénerov sociálnych 

zručností, Facilitácia, Výcvik 

supervízorov v sociálnej práci. 

24.09.2013



16.

Pracujem v sociálnej oblasti od 

roku 1996, štúdium sociálnej práce 

som ukončil v roku 2002. V oblasti 

sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately som pracoval v 

rokoch 2000 až 2004 ako kurátor 

pre deti a mládež na OÚ BA II. a 

vedúci krízového strediska, ostatné 

roky sa venujem tejto problematike 

na poli pedagogickej a výskumnej 

nepretržite. V roku 2003 som 

absolvoval akreditovaný výcvik 

ASSP v supervízii v sociálnej 

práci. V rokoch 2000 až 2003 som 

absolvoval štvor (4)-ročný výcvik 

v kognitívne behaviorálnej 

psychoterapii a v roku 2010 

odbornú prípravu mediátora. Som 

autorom publikcie Supervízia v 

sociálnej práci, spoluautorom 

publikácie Supervízia v detských 

domovoch a organizátorom 

konferencie Supervízia v sociálnej 

práci. Hlásim sa ku filozofickému 

prístupu - pohľadu na supervíziu 

Martina Scherpnera postavenej na 

hodnotách dobra a ujaśnenia 

zmyslu života človeka. Od roku 

2005 pôsobím ako vedúci katedry 

sociálnej práce na VŠZ a SP sv. 

Alžbety a sociálny poradca. 

Trnavská univerzita  so 

sídlom v Trnave

Fakulta zdravotníctva a 

sociálne práce

sociálna práca 

adresa:  

telefónne číslo:     0911 

989 028

email:michalolah@ 

gmail.com

iný kontakt:               

OLÁH Michal, doc. , PhDr.,  PhD.
sp. 20352/2013-

M_OSSODRZS
16.10.2013



17.
sp. 23108/2013-

M_OSSODRZS
BLAHUTOVÁ Milena, Mgr.

adresa:                SNP 

170,              023 02 

Krásno nad Kysucou

telefónne číslo: 0915 

806 692

email:milenablahutova

@ gmail.com

iný kontakt:               

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety          v 

Bratislave        sociálna 

práca 

V sociálnej oblasti pracujem 

aktívne od roku 2007. V súčasnosti 

pracujem ako koordinátorka 

sociálnej práce , manažérka kvality 

a supervízorka v Domove 

sociálnych služieb a v 

špecializovanom zariadení 

Slniečko Oščadnica.Akreditovaný 

supervízny výcvik som 

absolvovala v roku 2010. Robím 

individuálnu a skupinovú 

supervíziu.Som podpredsedníčkou 

v občianskom združení DSS 

Slniečko.  

02.12.2013



18.
sp. 6239/2014-

M_OSSODRZS
SERVANSKÁ Martina, Mgr. 

adresa:     E.B.Lukáča 

31,

945 01 Komárno

telefónne číslo: 0903 

564 949

email: 

nehezka@gmail.com

iný kontakt: 

UK v Bratislave,

Pedagogická fakulta,

sociálna práca

Počas svojej praxe som pôsobila 

vo viacerých sférach sociálnej 

práce, začínala som na  UPSVaR  

kde som pôsobila na odbore 

zamestnanosti. Neskôr som 

pracovala v detskom domove a 

taktiež v zariadení pre seniorov a 

domove sociálnych služieb. 

Spolupracovala som s 

akreditovaným subjektom ako 

terénny sociálny pracovník pri 

realizácii projektov v oblasti 

SPODaSK. Momentálne pôsobím 

taktiež  ako terénny sociálny 

pracovník v rámci národného 

projektu Terénna sociálna práca v 

obciach. Ďalšie odborné skúsenosti 

som získala absolvovaním 

viacerých akreditovaných kurzov 

v rámci ďalšieho celoživotného 

vzdelávania, ako napr. Koučing 

v rodinných vzťahoch, Tréning 

školiteľov sociálnych zručností, 

Projektový manažment a pod. 

Výkon supervízie individuálnou aj 

skupinovou formou pre oblasť 

pomáhajúcich profesií.

28.01.2014

19.

Od r. 1991 pracujem v sociálnej 

oblasti. Moje pracovné skúsenosti 

sú nielen z výkonu v terénnej 

a poradenskej činnosti, ale aj 

riadiacej a pedagogickej zo štátnej 

správy, verejnej správy i tretieho 

sektora. Od r. 2006 pracujem v 

oblasti SPODaSK priamo s 

klientom (biologické rodiny a ich 

členovia, jednotlivci,  pestúnske a 

adoptívne rodiny  a deti v 

nich).Ďalšie odborné skúsenosti 

som získala absolvovaním 

akreditovaných kurzov a ďalšieho 

vzdelávania ako napr. 

psychoterapeutický výcvik v 

rozsahu 570 hodín, Tímová práca, 

Základné manažérske zručnosti, 

Komunikačné zručnosti, Terénna 

sociálna práca, Terénna sociálna 

práca s disfunkčnou rodinou, 

Koučing v rodinných vzťahoch, 

Tréning školiteľov sociálnych 

zručností, Projektový manažment 

a i. .   Mám skúsenosti s aplikáciou 

právnych predpisov v sociálnej 

oblasti, najmä zákona č.305/2005 

Z.z., zákona c. 36/2005 Z.z a 

zákona c. 448/2008 Z.z.. 

Supervíziu realizujem 

individuálnou aj skupinovou 

formou pre oblasť pomáhajúcich 

profesií a organizácie. 

UK v Bratislave,

Pedagogická fakulta,

sociálna práca

adresa:            Píniová 

14,

821 07 Bratislava

telefónne číslo:     0907 

999 220

email: 

manasovadanka@

gmail.com

iný kontakt: 

MAŇASOVÁ Dana, PhDr. 
sp. 6240/2014-

M_OSSODRZS
28.01.2014



19.

20.

Od r. 1991 pracujem v sociálnej 

oblasti. Moje pracovné skúsenosti 

sú nielen z výkonu v terénnej 

a poradenskej činnosti, ale aj 

riadiacej a pedagogickej zo štátnej 

správy, verejnej správy i tretieho 

sektora. Od r. 2006 pracujem v 

oblasti SPODaSK priamo s 

klientom (biologické rodiny a ich 

členovia, jednotlivci,  pestúnske a 

adoptívne rodiny  a deti v 

nich).Ďalšie odborné skúsenosti 

som získala absolvovaním 

akreditovaných kurzov a ďalšieho 

vzdelávania ako napr. 

psychoterapeutický výcvik v 

rozsahu 570 hodín, Tímová práca, 

Základné manažérske zručnosti, 

Komunikačné zručnosti, Terénna 

sociálna práca, Terénna sociálna 

práca s disfunkčnou rodinou, 

Koučing v rodinných vzťahoch, 

Tréning školiteľov sociálnych 

zručností, Projektový manažment 

a i. .   Mám skúsenosti s aplikáciou 

právnych predpisov v sociálnej 

oblasti, najmä zákona č.305/2005 

Z.z., zákona c. 36/2005 Z.z a 

zákona c. 448/2008 Z.z.. 

Supervíziu realizujem 

individuálnou aj skupinovou 

formou pre oblasť pomáhajúcich 

profesií a organizácie. 

UK v Bratislave,

Pedagogická fakulta,

sociálna práca

adresa:            Píniová 

14,

821 07 Bratislava

telefónne číslo:     0907 

999 220

email: 

manasovadanka@

gmail.com

iný kontakt: 

sp. 6255/2014-

M_OSSODRZS
28.01.2014

Od roku 2004 pracuje v oblasti 

SPODaSK na riadiacej pozícii 

a mám skúsenosti s realizáciou 

daných opatrení, z prípravy 

a vypracovania programov 

supervízie v tejto oblasti. 

Absolvovala som mnohé 

akreditované kurzy a výcviky 

v oblasti komunikačných zručností, 

lektorovania, manažmentu .... 

i akreditovaný kurz mediácie. 

V roku 2012 som ukončila 

rigorózne konanie v obore sociálna 

práca. Študujem ako doktorandka 

na VŠ sv. Alžbety. Som členkou 

Asociácie supervízorov 

a sociálnych poradcov, pod 

vedením prof. Gaburu a iných 

absolvovala kurz Supervízie 

v pomáhajúcich profesiách. 

Pracujem v oblasti NRS, 

s dysfunkčnými rodinami, s deťmi 

s problémovým správaním 

a poruchami správania, na 

stabilizácii rodinných pomerov, 

koordinujem preventívne 

programy. Prednášam 

a spolupracujem s rôznymi 

mimovládnymi organizáciami.

Univerzita Mateja Bela

v Banskej Bystrici

Pedagogická fakulta

učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích 

predmetov pre 5. - 12.: 

psychológia - história 

MAŇASOVÁ Dana, PhDr. 

adresa:      Družstevná 

642/10,

958 01 Partizánske

telefónne číslo:     0905 

118 285

email: evariecicova@

gmail.com

iný kontakt: 

RIEČICOVÁ Eva, PhDr. Mgr. 

sp. 6240/2014-

M_OSSODRZS
28.01.2014



21.
sp. 6244/2014-

M_OSSODR ZS

GSCHWENGOVÁ Barbora, Ing. 

Mgr.

adresa:            Domov 

pre každého, Hradská 

2C,

821 06 Bratislava

telefónne číslo:     0918 

546 007

email: shidinka@

gmail.com

iný kontakt: 

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

V sociálnej oblasti pracujem od 

roku 2006 ako sociálna 

pracovníčka v občianskom 

združení Domov pre každého, 

ktoré poskytuje sociálne služby 

predovšetkým ľuďom bez domova. 

Rada sa vzdelávam a skúšam nové 

prístupy.

28.01.2014

20.
sp. 6255/2014-

M_OSSODRZS
28.01.2014

Od roku 2004 pracuje v oblasti 

SPODaSK na riadiacej pozícii 

a mám skúsenosti s realizáciou 

daných opatrení, z prípravy 

a vypracovania programov 

supervízie v tejto oblasti. 

Absolvovala som mnohé 

akreditované kurzy a výcviky 

v oblasti komunikačných zručností, 

lektorovania, manažmentu .... 

i akreditovaný kurz mediácie. 

V roku 2012 som ukončila 

rigorózne konanie v obore sociálna 

práca. Študujem ako doktorandka 

na VŠ sv. Alžbety. Som členkou 

Asociácie supervízorov 

a sociálnych poradcov, pod 

vedením prof. Gaburu a iných 

absolvovala kurz Supervízie 

v pomáhajúcich profesiách. 

Pracujem v oblasti NRS, 

s dysfunkčnými rodinami, s deťmi 

s problémovým správaním 

a poruchami správania, na 

stabilizácii rodinných pomerov, 

koordinujem preventívne 

programy. Prednášam 

a spolupracujem s rôznymi 

mimovládnymi organizáciami.

Univerzita Mateja Bela

v Banskej Bystrici

Pedagogická fakulta

učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích 

predmetov pre 5. - 12.: 

psychológia - história 

adresa:      Družstevná 

642/10,

958 01 Partizánske

telefónne číslo:     0905 

118 285

email: evariecicova@

gmail.com

iný kontakt: 

RIEČICOVÁ Eva, PhDr. Mgr. 



22.
6243/2014-

M_OSSODR ZS
SCHWARZ  Mário, Mgr. PhD. 

adresa:               Gejzu 

Dusíka 2821/23,

917 08 Trnava

telefónne číslo:     0908 

137 179

email: majo.schwarz@

gmail.com

iný kontakt: 

Univerzita Konštantína

Filozofa v Nitre

Fakulta sociálnych vied 

psychológia 

Na Trnavskej univerzite som 

ukončil doktorandské štúdium 

v roku 2010. Viac než 4 roky som 

pracoval ako psychológ v Centre 

pomoci pre rodinu v Trnave, kde 

som 1,5 roka pôsobil aj v riadiacej 

pozícii. Som absolventom 

viacerých výcvikov zameraných na 

rozvoj osobnosti ako i riešenie 

konfliktov, budovanie tímov, 

projektové riadenie, terénna 

sociálna práca, marketing, 

fundraising, mediálna komunikácia 

a vzťahy s verejnosťou. 

Absolvoval som akreditovaný kurz 

mediátora a som zapísaný 

v zozname mediátorov na 

Ministerstve spravodlivosti SR. 

Aktuálne pôsobím na Trnavskej 

univerzite ako odborný asistent na 

katedre psychológie. Som 

registrovaný v Slovenskej komore 

psychológov a som členom 

Slovenskej psychologickej 

spoločnosti. Okrem akademickej 

pôdy pôsobím aj ako lektor a 

tréner sociálnych zručností 

v pomáhajúcich profesiách ako aj 

vo firemnom prostredí.

28.01.2014



23.
6241/2014-

M_OSSODR ZS
PAGÁČOVÁ Jarmila, Ing.,  Mgr. 

adresa:         Rusovská 

cesta 11, 851 01 

Bratislava 

telefónne číslo:     0903 

464 528

email: 

pagacova@gmail.com

iný kontakt: 

UK v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, 

sociálna práca  

Aktuálne pôsobím v oblasti 

sociálnych služieb v štátnej aj 

neziskovej sfére. Mám dlhoročnú 

prax v oblasti sociálnej pomoci, 

terénnej sociálnej práce, 

sociálnych služieb, služieb 

zamestnanosti, personalistiky, 

lektorovania a pedagogickej 

činnosti, sociálneho poradenstva 

a manažmentu a riadiacej práce 

v sociálnej oblasti v štátnej 

a verejnej správe, ako aj v treťom 

sektore. Ďalšie odborné skúsenosti 

som získala absolvovaním 

viacerých akreditovaných kurzov 

v rámci ďalšieho celoživotného 

vzdelávania, ako napr. manažérske 

zručnosti, komunikačné zručnosti, 

odborná spôsobilosť vedúcich 

pracovníkov v sociálnej oblasti, 

koučing a mentoring, projektový 

manažment a pod. Výkon 

supervízie individuálnou aj 

skupinovou formou pre oblasť 

pomáhajúcich profesií, ako aj pre 

organizácie.

28.01.2014



24.

adresa:         Fatranska 

19,         038 61 Vrútky

telefónne číslo:     0907 

087 850

email: 

igliarova@gmail.com

iný kontakt: 

IGLIAROVÁ Božena, Ing., PhDr.

Vysokoškolské vzdelanie 

zamerané na ekonomiku a riadenie 

som si rozšírila o vzdelanie 

v odbore sociálna pedagogika na 

UMB v Banskej Bystrici,  

a v odbore sociálna práca na 

VŠZaSP Sv. Alžbety 

v Bratislave.Dlhoročne pracujem 

v sociálnej oblasti na regionálnej 

i celoslovenskej úrovni. Počas 

svojej praxe som absolvovala 

rôzne odborné vzdelávacie 

programy zamerané na 

komunikačné zručnosti, tímovú 

prácu, manažment v sociálnej 

práci, riešenie konfliktov, 

manažérske zručnosti, riadenie 

projektov a ďalšie. Ako 

vysokoškolský pedagóg sa 

podielam na výchove a vzdelávaní 

v sociálnej oblasti. V rámci 

vedeckej a publikačnej činnosti sa 

zameriavam na sociálne 

zabezpečenie, sociálne služby, 

zamestnanosť a ohrozené skupiny. 

Akreditovaný výcvik supervízie 

v sociálnej práce  som absolvovala 

v Inštitúte ďalšieho vzdelávania 

sociálnych pracovníkov VŠZaSP 

Sv. Alžbety 

v Bratislave.V súčasnosti pracujem 

na Ústredí práce, sociálnych vecí 

a rodiny v Bratislave. Mám  

skúsenosti z práce v sociálnej 

sfére, s aplikáciou právnych 

predpisov v sociálnej oblasti, 

zamestnanosti, poradenstva a pri 

tvorbe a realizácii projektov 

zameraných na sociálnu oblasť 

a podporu zamestnanosti.

sp. 6246/2014-

M_OSSODRZS
28.01.2014

Univerzita Mateja Bela 

v Banskej Bystrici     

Pedagogická fakulta  

sociálna pedagogika



25.
sp. 6509/2014-

M_OSSODR ZS
ADAMOVÁ Alžbeta, Mgr. 

adresa: 

Trenčianska702,    946 

39 Iža

telefónne číslo:     0908 

039 517

email: 

adambetka@gmail.com

iný kontakt: 

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety  v Bratislave 

sociálna práca 

Vyštudovaný odbor sociálna práca 

na Vysokej škole zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety n. o. 

v Bratislave. Odborná spôsobilosť 

vykonávať supervíziu v sociálnej 

práci nadobudnutá absolvovaním 

akreditovaného vzdelávacieho 

programu ďalšieho vzdelávania 

Supervízia v sociálnej práci. 

Dlhoročná prax v sociálnej oblasti 

od roku 1991 - špecificky vo 

verejnoprávnej inštitúcii 

v Sociálnej poisťovni na úradnej 

rovine. Od roku 2013 lektorská 

činnosť v teoretickej oblasti 

sociálnej práce v rámci 

vzdelávacieho programu Inštruktor 

sociálnej rehabilitácie. Supervíznu 

činnosť realizujem v slovenskom aj 

v maďarskom jazyku. 

31.01.2014

24.

26.
sp. 7177/2014-

M_OSSODRZS

adresa:         Fatranska 

19,         038 61 Vrútky

telefónne číslo:     0907 

087 850

email: 

igliarova@gmail.com

iný kontakt: 

IGLIAROVÁ Božena, Ing., PhDr.

Už 25 rokov pracujem s ľuďmi 

v zdravotníctve, hlavne ako sestra, 

z toho 10 rokov vykonávam 

sociálnu prácu. Venujem sa 

individuálnemu poradenstvu s 

cieľovou skupinou detí, dospelých, 

starých, chorých a zdravotne ťažko 

postihnutých. Poskytujem 

špecializované poradenstvo pre 

jednotlivcov aj skupiny.Praktické 

skúsenosti mám v oblasti 

sociálnoprávnej ochrany 

a prevencie. V súčasnosti pracujem 

ako riaditeľka zariadenia 

podporovaného bývania a domova 

sociálnych služieb, kde manažujem 

aj dobrovoľnícke aktivity a okrem 

toho hosťovsky lektorujem 

opatrovateľské kurzy.Profesijné 

skúsenosti s manažmentom 

v sociálnych službách, s 

organizačným a technickým 

zabezpečením projektov, či s 

riadením ľudských zdrojov. 

Trnavská univerzita so 

sídlom v Trnave 

Fakulta zdravotníctva a 

sociálnej práce 

sociálna práca

Vysokoškolské vzdelanie 

zamerané na ekonomiku a riadenie 

som si rozšírila o vzdelanie 

v odbore sociálna pedagogika na 

UMB v Banskej Bystrici,  

a v odbore sociálna práca na 

VŠZaSP Sv. Alžbety 

v Bratislave.Dlhoročne pracujem 

v sociálnej oblasti na regionálnej 

i celoslovenskej úrovni. Počas 

svojej praxe som absolvovala 

rôzne odborné vzdelávacie 

programy zamerané na 

komunikačné zručnosti, tímovú 

prácu, manažment v sociálnej 

práci, riešenie konfliktov, 

manažérske zručnosti, riadenie 

projektov a ďalšie. Ako 

vysokoškolský pedagóg sa 

podielam na výchove a vzdelávaní 

v sociálnej oblasti. V rámci 

vedeckej a publikačnej činnosti sa 

zameriavam na sociálne 

zabezpečenie, sociálne služby, 

zamestnanosť a ohrozené skupiny. 

Akreditovaný výcvik supervízie 

v sociálnej práce  som absolvovala 

v Inštitúte ďalšieho vzdelávania 

sociálnych pracovníkov VŠZaSP 

Sv. Alžbety 

v Bratislave.V súčasnosti pracujem 

na Ústredí práce, sociálnych vecí 

a rodiny v Bratislave. Mám  

skúsenosti z práce v sociálnej 

sfére, s aplikáciou právnych 

predpisov v sociálnej oblasti, 

zamestnanosti, poradenstva a pri 

tvorbe a realizácii projektov 

zameraných na sociálnu oblasť 

a podporu zamestnanosti.

sp. 6246/2014-

M_OSSODRZS

31.01.2014

adresa:            Jarková 

332,          049 22 

Gemerská Poloma

telefónne číslo:     0949 

288 945

email: 

antalova.ivana@gmail.

com; 

barborkano@gmail.co

m

iný kontakt: 058 777 

12 66

ANTALOVÁ Ivana, PhDr. 

28.01.2014

Univerzita Mateja Bela 

v Banskej Bystrici     

Pedagogická fakulta  

sociálna pedagogika



27.

26.

sp. 7323/2014-

M_OSSODRZS

V sociálnej oblasti pracujem 

dlhodobo, najmä na úseku 

sociálnoprávnej ochrany, 

náhradnej rodinnej starostlivosti a 

sociálneho poradenstva. 

Supervízny výcvik som 

absolvovala v roku 1999 pod 

vedením nemeckých lektorov. 

Poskytovala som a poskytujem 

supervíziu pre terénnych 

sociálnych pracovníkov, 

komunitných sociálnych  

pracovníkov a asistentov, 

pracovníkov úradov práce -  

oddelení sociálnoprávnej ochrany, 

pracovníkov detských domovov a 

zvlášť  pre profesionálnych 

rodičov, ako aj pracovníkov 

neziskových organizácií.  

Supervíziu poskytujem aj pre 

psychológov pracujúcich v 

sociálnej oblasti. V tejto náročnej 

práci využívam aj moje dlhoročné 

skúsenosti z práce v rôznych 

oblastiach sociálnej práce .

UK v Bratislave   

Filozofická fakulta 

psychológia

adresa:        Branisková 

č. 1,     040 01 Košice

telefónne číslo:     0944 

565 909

email: 

eli.ke@centrum.sk

iný kontakt: 

055/6250151

LITAVSKÁ Eva, PhDr. 

sp. 7177/2014-

M_OSSODRZS

18.02.2014

Už 25 rokov pracujem s ľuďmi 

v zdravotníctve, hlavne ako sestra, 

z toho 10 rokov vykonávam 

sociálnu prácu. Venujem sa 

individuálnemu poradenstvu s 

cieľovou skupinou detí, dospelých, 

starých, chorých a zdravotne ťažko 

postihnutých. Poskytujem 

špecializované poradenstvo pre 

jednotlivcov aj skupiny.Praktické 

skúsenosti mám v oblasti 

sociálnoprávnej ochrany 

a prevencie. V súčasnosti pracujem 

ako riaditeľka zariadenia 

podporovaného bývania a domova 

sociálnych služieb, kde manažujem 

aj dobrovoľnícke aktivity a okrem 

toho hosťovsky lektorujem 

opatrovateľské kurzy.Profesijné 

skúsenosti s manažmentom 

v sociálnych službách, s 

organizačným a technickým 

zabezpečením projektov, či s 

riadením ľudských zdrojov. 

Trnavská univerzita so 

sídlom v Trnave 

Fakulta zdravotníctva a 

sociálnej práce 

sociálna práca

31.01.2014

adresa:            Jarková 

332,          049 22 

Gemerská Poloma

telefónne číslo:     0949 

288 945

email: 

antalova.ivana@gmail.

com; 

barborkano@gmail.co

m

iný kontakt: 058 777 

12 66

ANTALOVÁ Ivana, PhDr. 



27.
sp. 7323/2014-

M_OSSODRZS

V sociálnej oblasti pracujem 

dlhodobo, najmä na úseku 

sociálnoprávnej ochrany, 

náhradnej rodinnej starostlivosti a 

sociálneho poradenstva. 

Supervízny výcvik som 

absolvovala v roku 1999 pod 

vedením nemeckých lektorov. 

Poskytovala som a poskytujem 

supervíziu pre terénnych 

sociálnych pracovníkov, 

komunitných sociálnych  

pracovníkov a asistentov, 

pracovníkov úradov práce -  

oddelení sociálnoprávnej ochrany, 

pracovníkov detských domovov a 

zvlášť  pre profesionálnych 

rodičov, ako aj pracovníkov 

neziskových organizácií.  

Supervíziu poskytujem aj pre 

psychológov pracujúcich v 

sociálnej oblasti. V tejto náročnej 

práci využívam aj moje dlhoročné 

skúsenosti z práce v rôznych 

oblastiach sociálnej práce .

UK v Bratislave   

Filozofická fakulta 

psychológia

adresa:        Branisková 

č. 1,     040 01 Košice

telefónne číslo:     0944 

565 909

email: 

eli.ke@centrum.sk

iný kontakt: 

055/6250151

LITAVSKÁ Eva, PhDr. 18.02.2014



28.
sp. 7685/2014-

M_OSSODR ZS
POLKOVÁ Terézia, Mgr.

adresa:           Teplická 

27/104,     921 01 

Piešťany 

telefónne číslo:     0911 

258 883

email: 

polkovat@mail.com

iný kontakt: 

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

Od roku 1997 pracuje v oblasti 

sociálnej práce. Počas svojej praxe 

pôsobila vo viacerých odvetviach. 

Pracovné skúsenosti má zo 

súkromného sektora ako riaditeľka 

DSS a ŠZ Alzheimercentrum 

v Piešťanoch, ale aj zo štátnej 

správy, ako vedúca Úradu práce 

sociálnych vecí a rodiny- 

pracovisko Hlohovec. V súčasnosti 

ako vedúca úseku služieb 

zamestnanosti. Podieľa sa na 

tvorbe komunitného plánovania 

miest a obcí. Odborné skúsenosti  

získala dlhoročnou praxou a 

absolvovaním akreditovaných 

vzdelávacích programov:  

manažérske zručnosti, 

komunikačné zručnosti, supervízia 

a pod.Supervíziu realizuje  

individuálnou a skupinovou 

formou pre oblasť pomáhajúcich 

profesií  aj pre organizácie.

25.02.2014



29.
11146/2014-

M_OSSODR ZS
KÖBÖL Tibor  Mgr.

adresa:      Tománkova 

3460/5, 841 05 

Bratislava 

telefónne číslo:     0911 

929 387

email: 

kobol.tibor@gmail.co

m

iný kontakt: 

Univerzita Mateja Bela 

v Banskej Bystrici     

Pedagogická fakulta  

sociálna pedagogika

Vyštudoval som sociálnu 

pedagogiku na Univerzite Mateja 

Bela v Banskej Bystrici. 

Akreditovný vzdelávací program 

Supervízia v pomáhajúcich 

profesiách som absolvoval (240 

hod.) v Asociácii supervízorov a 

sociálnych poradcov. V súčasnosti 

pracujem v Organizácii 

muskulárnych dystrofikov  v SR  

ako sociálny poradca a garant 

špecializovaného sociálneho 

poradenstva. venujem sa sociálnym 

dôsledkom ťažkého zdravotného 

postihnutia a ich dopadom na 

jednotlivca a rodinu, ako aj na 

pomáhajúce osoby - osobní 

asistenti, opatrovatelia. Supervíziu 

ponúkam pre jednotlivcov 

(individuálnu) ako aj pre skupiny, 

napr. pre sociálnych poradcov, 

osobných asistentov, 

opatreovateľov, 

zamestnancovDSS. Supervíziu 

môžem poskytnúť aj v maďarskom 

jazyku. 

06.05.2014



30.
sp. 11417/2014-

M_OSSODRZS
HALUŠKOVÁ Linda, Mgr.

adresa:               Ivana 

Houdeka 1972/53,                

034 01 Ružomberok 

telefónne číslo:     0907 

718 120

email: 

lindusaa@gmail.com

iný kontakt: 

Univerzita  Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach  Filozofická 

fakulta     sociálna 

práca

14.05.2014

31. 21.05.2014

V sociálnej oblasti pracujem od 

roku 1998; som 

spoluzakladateľkou a riaditeľkou 

n.o. ˇAno pre život, ktorá 

poskytuje sociálne služby a 

odborné poradenstvo osamelým 

tehotným ženám v núdzi a matkám 

s deťmi ohrozeným domácim 

náslilím. Som garantkou 

poskytovania sociálnych služieb, 

krízovej intervencie a vykonávania 

opatrení sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately . 

Vykonávam preventívne programy 

pre základné a stredné školy; 

sociálne poradenstvo v rámci 

Poradenského centra; externe 

prednášam odborné predmety v 

rámci výučby VŠZaSP. Odborné 

skúsenosti som získala 

absolvovaním viacerých kurzov - 

Školenie v metodike "B-SAFER" 

(Hodnotenie rizika partnerského 

násila); Program PRIDE (Príprava 

a poradenstvo skupinám žiadateľov 

o NS a profesionálov na prácu s 

rodinami a deťmi v ohrození).

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

adresa:             Hlavná 

158/179,     013 14 

Kamenná Poruba

telefónne číslo:      

0903 534 894

email: 

anna.veresova@gmail.

com

iný kontakt: 

VEREŠOVÁ Anna, Mgr.
sp. 11796/2014-

M_OSSODRZS



31. 21.05.2014

V sociálnej oblasti pracujem od 

roku 1998; som 

spoluzakladateľkou a riaditeľkou 

n.o. ˇAno pre život, ktorá 

poskytuje sociálne služby a 

odborné poradenstvo osamelým 

tehotným ženám v núdzi a matkám 

s deťmi ohrozeným domácim 

náslilím. Som garantkou 

poskytovania sociálnych služieb, 

krízovej intervencie a vykonávania 

opatrení sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately . 

Vykonávam preventívne programy 

pre základné a stredné školy; 

sociálne poradenstvo v rámci 

Poradenského centra; externe 

prednášam odborné predmety v 

rámci výučby VŠZaSP. Odborné 

skúsenosti som získala 

absolvovaním viacerých kurzov - 

Školenie v metodike "B-SAFER" 

(Hodnotenie rizika partnerského 

násila); Program PRIDE (Príprava 

a poradenstvo skupinám žiadateľov 

o NS a profesionálov na prácu s 

rodinami a deťmi v ohrození).

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

adresa:             Hlavná 

158/179,     013 14 

Kamenná Poruba

telefónne číslo:      

0903 534 894

email: 

anna.veresova@gmail.

com

iný kontakt: 

VEREŠOVÁ Anna, Mgr.
sp. 11796/2014-

M_OSSODRZS



32.
sp. 12867/2014-

M_OSSODRZS
TOČÍKOVÁ Magdaléna, PhDr.

adresa:        Gaštanová 

10,        920 01 

Hlohovec

telefónne číslo:     0902 

341 742

email: 

magdalena.tocikova@g

mail.com

iný kontakt: 

Trnavská univerzita  so 

sídlom v Trnave

Fakulta zdravotníctva a 

sociálnej práce

sociálna práca 

Po absolvovaní  štúdia Sociálnej 

práce na Trnavskej Univerzite v 

Trnave som pracovala ako sociálny 

pracovník v Zariadení pre 

seniorov. Vykonávala som 

sociálnu posudkovú činnosť. Po 

absolvovaní kurzu manažéra 

kvality som sa  podieľala na 

implementácii systému 

manažérstva kvality v danom 

zariadení. V spolupráci s Tabita 

s.r.o  v zariadeniach sociálnych 

služieb prednášam dokumentačný 

systém opatrovateľských výkonov 

podľa opatrovateľského modelu 

Moniky Krohwinkel.  Lektorka 

vzdelávacích aktivít,  zameraných 

na vzdelávanie zamestnancov v 

priamom kontakte s agresívnym 

klientom a klientom s poruchami 

správania v zariadeniach 

sociálnych služieb. Vykonávam 

individuálnu a skupinovú 

supervíziu v zariadeniach 

sociálnych služieb

12.06.2014

33.

Absolventka Filozofickej fakulty v 

Prešove, UPJŠ v Košiciach, 

odboru výchova a vzdelávanie 

dospelých. V rokoch 1983 - 2013 

pôsobila ako vysokoškolský 

pedagóg. Od roku 2013 pôsobí ako 

výkonná riaditeľka ZpS a DSS pre 

ľudí s psychickými chorobami 

(schizofrénia, maniodepresívne 

poruchy, demencie) a sociálny 

terapeut. Stála pri zrode 

špecializácie, neskôr odboru 

sociálna práca na FF PU. Odborné 

skúsenosti zbierala na pracovných 

a študijných pobytoch, 

konferenciách, seminároch, 

workshopoch, výcvikoch doma i v 

zahraničí (Veľká Británia, 

Francúzsko, Nemecko, Holandsko, 

Poľsko, ČR). Supervíziu aktívne 

vykonáva od roku 2005. Má 

skúsenosti s tútorskou, 

individuálnou i skupinovou 

supervíziou, vedie supervízne a 

komunikačné výcviky v rámci 

pregraduálnej prípravy študentov 

sociálnej práce. Je členkou ASSP i 

členkou supersupervíznej skupiny. 

Má bohaté skúsenosti s aplikáciou 

legislatívnych noriem v sociálnej 

oblasti.     

Univerzita P.J.Šafárika 

v Košiciach           

Filozofická fakulta v 

Prešove 

adresa:         Exnárova 

3,           080 01 Prešov

telefónne číslo:      

0903 040 510

email: 

mariabayerova@gmail.

com; 

mariabayerova@centru

m.sk 

iný kontakt: 

BAYEROVÁ Mária PhDr.
sp. 13749/2014-

M_OSSODRZS
 2. 7. 2014



33.

Absolventka Filozofickej fakulty v 

Prešove, UPJŠ v Košiciach, 

odboru výchova a vzdelávanie 

dospelých. V rokoch 1983 - 2013 

pôsobila ako vysokoškolský 

pedagóg. Od roku 2013 pôsobí ako 

výkonná riaditeľka ZpS a DSS pre 

ľudí s psychickými chorobami 

(schizofrénia, maniodepresívne 

poruchy, demencie) a sociálny 

terapeut. Stála pri zrode 

špecializácie, neskôr odboru 

sociálna práca na FF PU. Odborné 

skúsenosti zbierala na pracovných 

a študijných pobytoch, 

konferenciách, seminároch, 

workshopoch, výcvikoch doma i v 

zahraničí (Veľká Británia, 

Francúzsko, Nemecko, Holandsko, 

Poľsko, ČR). Supervíziu aktívne 

vykonáva od roku 2005. Má 

skúsenosti s tútorskou, 

individuálnou i skupinovou 

supervíziou, vedie supervízne a 

komunikačné výcviky v rámci 

pregraduálnej prípravy študentov 

sociálnej práce. Je členkou ASSP i 

členkou supersupervíznej skupiny. 

Má bohaté skúsenosti s aplikáciou 

legislatívnych noriem v sociálnej 

oblasti.     

Univerzita P.J.Šafárika 

v Košiciach           

Filozofická fakulta v 

Prešove 

adresa:         Exnárova 

3,           080 01 Prešov

telefónne číslo:      

0903 040 510

email: 

mariabayerova@gmail.

com; 

mariabayerova@centru

m.sk 

iný kontakt: 

BAYEROVÁ Mária PhDr.
sp. 13749/2014-

M_OSSODRZS
 2. 7. 2014



34.
17174/2014-

M_OSSODRZS
GREJTÁKOVÁ Iva, Mgr. 

adresa: Sveržov 29, 

086 02 Gaboltov

telefónne číslo: 0905 

816 243

email: 

ivagrejtakova@gmail.c

om

iný kontakt: 

Univerzita Konštantína

Filozofa v Nitre

Fakulta sociálnych vied 

sociálna práca 

Od roku 2001 sa venujem sociálnej 

práci v sociálne vylúčených, 

zväčša rómskych komunitách. V 

minulosti ako terénna sociálna 

pracovníčka, komunitná 

pracovníčka a sociálna poradkyňa. 

Absolvovala som kurz terénnej 

sociálnej práce (PDCS), kurz 

tvorby individuálnych rozvojových 

plánov (RPSP), som členkou 

špecializovaného tímu krízovej 

intervencie Modrý anjel, ktorý ja 

zameraný na zmierňovanie a 

likvidáciu následkov krízových 

situácií v akútnej fáze po 

mimoriadnej udalosti. Od roku 

2009 pracujem v organizácii 

Člověk v tísni - pobočka 

Slovensko, kde sa venujem 

metodickej koordinácii služieb 

komunitných centier a koordinácii 

jedného z centier na východnom 

Slovensku. Zároveň som 

odboronou garantkou 

nízkoprahových služieb pre deti a 

rodinu a služby špecializovaného 

poradenstva v tejto organizácii. 

11.09.2014

35. 24.11.2014

V sociálnej sfére pracujem od roku 

1998. Mám skúsenosti najmä v 

oblasti sociálneho poradenstva, 

odborného poradenstva pre 

nezamestnaných pre rôzne skupiny 

klientov, s vedením poradenského 

rozhovoru, aplikáciou právnych 

predpisov v sociálnej oblasti. V 

praxi sa venujem aj realizácii 

skupinových aktivít, sociálno-

psychologických výcvikov, 

tréningov sociálnych zručností, 

tvorbe poradenských programov, 

projektov a pod. V rámci svojho 

osobnostného rozvoja som 

absolvoval relevantné akreditované 

vzdelávacie programy v oblasti 

pomáhajúcich profesií. V rámci 

ďalšej vedecko-pedagogickej 

činnosti sa venujem problematike 

syndrómu vyhorenia v sociálnej 

práci, supervízie a sociálnej práci s 

rodinou. V rámci supervízie 

využívam bohaté skúsenosti z 

oblasti poradenstva a ponúkam pre 

zamestnancov v sociálnej sfére 

nadobudnuté kompetencie a svoj 

osobnostný vklad, priateľský, 

empatický prístup a spoluprácu pri 

objavovaní odpovedí na zdanlivo 

neriešiteľné otázky

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

adresa:      Energetikov 

1479/11, 969 01 

Banská Štiavnica

telefónne číslo:     0907 

549 117

email: 

csoripe@gmail.com

iný kontakt: 

CSÓRI Peter, PhDr.
sp. 20826/2014-

M_OSSODRZS



35. 24.11.2014

V sociálnej sfére pracujem od roku 

1998. Mám skúsenosti najmä v 

oblasti sociálneho poradenstva, 

odborného poradenstva pre 

nezamestnaných pre rôzne skupiny 

klientov, s vedením poradenského 

rozhovoru, aplikáciou právnych 

predpisov v sociálnej oblasti. V 

praxi sa venujem aj realizácii 

skupinových aktivít, sociálno-

psychologických výcvikov, 

tréningov sociálnych zručností, 

tvorbe poradenských programov, 

projektov a pod. V rámci svojho 

osobnostného rozvoja som 

absolvoval relevantné akreditované 

vzdelávacie programy v oblasti 

pomáhajúcich profesií. V rámci 

ďalšej vedecko-pedagogickej 

činnosti sa venujem problematike 

syndrómu vyhorenia v sociálnej 

práci, supervízie a sociálnej práci s 

rodinou. V rámci supervízie 

využívam bohaté skúsenosti z 

oblasti poradenstva a ponúkam pre 

zamestnancov v sociálnej sfére 

nadobudnuté kompetencie a svoj 

osobnostný vklad, priateľský, 

empatický prístup a spoluprácu pri 

objavovaní odpovedí na zdanlivo 

neriešiteľné otázky

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

adresa:      Energetikov 

1479/11, 969 01 

Banská Štiavnica

telefónne číslo:     0907 

549 117

email: 

csoripe@gmail.com

iný kontakt: 

CSÓRI Peter, PhDr.
sp. 20826/2014-

M_OSSODRZS



36.
sp. 5980/2015-

M_OSSODRZS
PILEČKOVA Daniela, Mgr.

adresa:           Rozkvet 

2069/152, 017 01 

Považská Bystrica

telefónne číslo:     0907 

701 926

email: 

pileckovad@gmail.com

iný kontakt: 

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

Absolvovanie "Cieleného 

odborného vzdelávania 

zamestnancov úradov PSVR na 

úsekoch sociálnych vecí a rodiny" - 

Rozvoj sociálnych kompetencií v 

roku 2009. V 3/ 2011 zápis do 

registra mediátorov a výkon 

mediačnej činnosti. Od roku 2014 

členka Asociácie mediátorov 

Slovenska. Absolvovanie odbornej 

akreditovanej prípravy 

supervízora, odbornej 

akreditovanej prípravy lektora. 

Profesijné skúsenosti - 

vychovávateľka v  detskom 

domove, sociálna pracovníčka, 

vedúca oddelenia sociálnej pomoci 

a sociálnych služieb - územná 

samospráva, vedúca Krízového 

centra pre obete domáceho násilia 

v rodinách, v súčasnosti sociálna 

práca s obeťami domáceho násilia 

v rodinách v krízovom centre. 

21.01.2015



37.
sp. 5984/2015-

M_OSSODRZS
BAŠOVÁ Jaroslava, PhDr. .

adresa:         Papradno 

527,       018 13 

Papradno 

telefónne číslo:

email: 

iný kontakt: 

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

V sociálnej oblasti pracujem od 

roku 1998. V súčasnosti 

vykonávam prácu vedúcej 

zariadenia pre seniorov a domova 

sociálnych služieb. V zmysle 

zvyšovania kvalifikácie som 

získala osvedčenie o osobitných 

kvalifikačných predpokladoch 

sociálneho pracovníka. 

Vykonávam sociálne poradenstvo, 

individuálnu a skupinovú 

supervíziu zameranú na proces 

práce s klientom, prípadovú 

supervíziu, supervíziu organizácie, 

supervíziu tímu, supervíziu pre 

študentov a nových pracovníkov. 

21.01.2015



38.
sp. 5988/2015-

M_OSSODRZS
KUBALÁKOVÁ Zita, PhDr. 

adresa:      Bernolákova 

ul. 204/11,                  

905 01 Senica

telefónne číslo:     0903 

647 997

email: 

kubalak@stonline.sk

iný kontakt: 

UK v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, 

sociálna práca  

V sociálnej oblasti pracujem od r. 

1994. Počas svojej praxe som 

absolvovala mnohé vzdelávacie  

programy zamerané na sociálne 

poradenstvo, poradenskú prácu 

s deťmi, adolescentmi, 

dysfunkčnými rodinami, 

komunikačné zručnosti, 

manažment sociálnej práce, tímovú 

spoluprácu. Získala som 

osvedčenie z odbornej prípravy 

mediátorov. Výcvik supervízorov 

v sociálnej práci s celoslovenskou 

pôsobnosťou som absolvovala 

v Asociácii supervízorov 

a sociálnych poradcov. 

V súčasnosti som i členkou 

asociácie. Mám skúsenosti 

s aplikáciou právnych predpisov 

v sociálnej oblasti, najmä zákona č. 

305/2005 Z.z., zákona č. 36/2005 

Z.z. a zákona č. 448/2008 Z.z. 

Pracujem v oblasti manažmentu 

sociálnej práce, náhradnej rodinnej 

starostlivosti, s deťmi 

s problémovým správaním, 

poruchami správania, sanáciou 

rodín, zabezpečovania opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately.  

21.01.2015



39. 21.01.2015
sp. 6350/2015-

M_OSSODRZS

adresa:         Záhradná 

176/28,   094 31 

Hanušovce nad Topľou

telefónne číslo:     0905 

285 997

email: dunda.j@azet.sk

iný kontakt: 

DUNDA Ján, PhDr. 

Od roku 2004 pracujem ako 

sociálny pracovník. Mám 

skúsenosti s vypracovaním 

odborných posudkov na účely 

posúdenia odkázanosti na sociálnu 

službu, spracovaním osobitného 

príjemcu, so základným a 

špecializovaným sociálnym 

poradenstvom, som osoba 

zodpovedná za poskytovanie 

sociálnej služby: denný stacionár, 

terénna sociálna práca, 

opatrovateľská služba, komunitné 

centrum a nízkoprahové denné 

centrum pre deti a rodinu. Som 

členom riešiteľského tímu 

„Podpora inkluzívneho modelu 

vzdelávania pre potreby 

predprimárneho stupňa školskej 

sústavy“. V zmysle zvyšovania 

klasifikácie som absolvoval 

akreditované  vzdelávacie 

programy: „Psychologické

a psychiatrické minimum“, 

„Prevencia kriminality“, „Terénna 

sociálna práca“, „Zdravie Rómov v 

rómskych komunitách“ a 

„Supervízia v sociálnej práci“. V 

praxi sa venujem individuálnej a 

skupinovej  supervízii zameranej 

na proces práce 

s klientom. Mám skúsenosti s 

realizáciou legislatívnych noriem 

zákona č. 305/2005 Z.z., zákona č. 

36/2005 Z.z., zákona č. 448/2008 

Z.z.

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca



Absolvovala som supervízny 

výcvik cez Asociáciu supervízorov 

a sociálnych poradcov v bratislave, 

môj pôvodný obor je Občiansky 

sektor. Spolupracujem s rúznymi 

organizáciami aj vysokými školami 

v rámci sociálnej práce. Mám 

skúsenosti so supervíziou v 

azylovom dome, nízkoprahovom 

dennom centre, v komunitnom 

centre, v detskom domove aj so 

supervíziou študentských praxí. 

Som sociálny kurátor a pracovník 

najmä v krízovej intervencii, tiež 

som členom správnej rady 

rodinného detského domova a 

členom odborného kolégia 

Slovenskej katolíckej cirkvi. 

29.01.2015

Univerzita Karlova v 

Praze             

Humanitní studia       

Studia občanského 

sektoru    

sp. 6736/2015-

M_OSSODRZS
40.

adresa:         Voderady 

272,       919 42

telefónne číslo:     0948 

440 100

email: 

zhrazdilova@email.cz

iný kontakt: 

RIŠKOVÁ Zuzana, Mgr.



41.
sp. 6737/2015-

M_OSSODR
KÁDAŠIOVÁ Alžbeta, PhDr.

adresa:  

Hviezdoslavova 21, 

937 01 Želiezovce

telefónne číslo:     0907 

986 697

email: alzbeta. 

kadasiova@gmail.com

iný kontakt: 

Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre 

Filozofická fakulta     

sociálna práca so 

zameraním na 

poradenstvo

Moje pracovné skúsenosti sú 

hlavne z riadiacej činnosti v 

samospráve a aplikácie právnych 

predpisov v sociálnej oblasti. 

Profesijne sa venujem sociálnej 

práci od roku 2007.Počas svojej 

praxe som absolvovala rôzne 

odborné vzdelávacie programy 

zamerané na komunikačné 

zručnosti, tímovú prácu, 

manažment v sociálnej práci, 

marketing, manažérske zručnosti, 

riadenie projektov a 

ďalšie.Odbornú akreditovanú 

prípravu supervízora v sociálnej 

práci som absolvovala na Inštitúte 

ďalšieho vzdelávania sociálnych 

pracovníkov pri Vysokej škole 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave.Zameriavam 

sa na individuálnu a skupinovú 

supervíziu v pomáhajúcich 

profesiách – sociálne služby, 

sociálnoprávna ochrana detí 

a sociálna kuratela.Supervíznu 

činnosť realizujem v slovenskom aj 

v maďarskom jazyku.

29.01.2015



42.
sp. 6874/2015-

M_OSSODR
GAŽIKOVÁ Elena, PhDr., PhD.

adresa:                Dlhá 

50, 949 01 Nitra

telefónne číslo:     0915 

362 326

email: 

egazikova@ukf.sk

iný kontakt: 

Trnavská univerzita  so 

sídlom v Trnave

Fakultaošetrovateľstva 

a sociálne práce

sociálna práca 

Štúdium sociálnej práce 

absolvovala na Fakulte 

zdravotníctva a sociálnej práce 

Trnavskej univerzity v Trnave. Od 

roku 2006 pracovala na oddelení 

sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately v Nitre. 

Pôsobila ako členka lektorského 

tímu Prípravy na profesionálne 

rodičovstvo. Niekoľko rokov 

pracuje aj ako EEG biofeedback 

terapeut. Ďalšie odborné 

skúsenosti získala absolvovaním  

vzdelávacích aktivít: rozvoj 

sociálnych kompetencií, time 

manažment, sociálno-

psychologický výcvik, supervízia 

a pod. Prednáša na Fakulte 

sociálnych vied a zdravotníctva 

UKF v Nitre. Zameriava sa  na 

sociálnu prácu s rodinou, náhradnú 

rodinnú starostlivosť, deti 

s poruchami správania, detské 

domovy, zariadenia sociálnych 

služieb, zdravotnícke  zariadenia. 

Vykonáva supervíziu 

individuálnou aj skupinovou 

formou v oblasti pomáhajúcich 

profesií. 

03.02.2015



43.
sp. 7822/2015-

M_OSSODR ZS
SZENDIOVÁ Renáta, PhDr..

adresa:       Proletárska 

162,     946 13 

Okoličná na Orave

telefónne číslo:0917 

393 939

email: 

renike23@azet.sk

iný kontakt: 

Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre 

Filozofická fakulta     

sociálna práca so 

zameraním na 

poradenstvo

Moje pracovné skúsenosti sú 

hlavne z riadiacej činnosti v 

samospráve a aplikácie právnych 

predpisov v sociálnej oblasti. 

Profesijne sa venujem sociálnej 

práci od roku 2009. Počas svojej 

praxe som absolvovala rôzne 

odborné vzdelávacie programy 

zamerané na komunikačné 

zručnosti, tímovú prácu, 

manažment v sociálnej práci, 

marketing, manažérske zručnosti 

riadenia projektov a ďalšie. 

Odbornú akreditovanú prípravu 

supervízora v sociálnej práci som 

absolvovala na Inštitúte ďalšieho 

vzdelávania sociálnych 

pracovníkov pri Vysokej  škole 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave. Zameriavam 

sa na individuálnu a skupinovú 

supervíziu v pomáhajúcich 

profesiách - sociálne služby, 

sociálnoprávna ochrana detí a 

10.02.2015



44.
sp. 8108/2015-

M_OSSODRZS
ŠUGROVÁ Nadežda, Mgr., PhDr.

adresa:        Mazúrova 

34,        036 01 Martin

telefónne číslo:     0908 

923 826, 043/4383015

email: 

nada.sugrova@gmail.c

om

iný kontakt: 

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

Pracujem v domove sociálnych 

služieb, špecializovanom zariadení 

a zariadení pre seniorov vo funkcii 

riaditeľky. Absolvovala som rôzne 

vzdelávacie programy na zvýšenie 

odbornosti pri práci s klientom 

v zariadení poskytujúcom sociálne 

služby. Robím  sociálne 

poradenstvo v zariadení. Od r. 

2014 som absolventkou 

supervízneho výcviku. Spracujem  

supervízny program, poskytnem 

individuálnu i skupinovú 

supervíziu zameranú na  prácu 

odborných zamestnancov v 

sociálnych službách.

23.02.2015



45.
sp. 8788/2015-

M_OSSODRZS
HORVÁTHOVÁ Beáta, Mgr.

adresa:           Košické 

Oľšany 290, 044 42 

Rozhanovce

telefónne číslo:     0918 

385 964

email: 

debata@centrum.sk 

iný kontakt: 

Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach          

Filozofická fakulta v 

Prešove výchova a 

vzdelávanie dospelých - 

sociálna práca

Pracujem v sociálnej oblasti od 

ukončenia vysokoškolského štúdia, 

čo je už 20 rokov. Mám skúsenosti 

s prácou  v štátnej správe, 

samospráve aj v treťom sektore. 

V štátnej správe som pracovala 15 

rokov na rôznych pracovných 

pozíciách ,  kde som vykonávala 

pracovné činnosti na úseku 

sociálnej pomoci,  vrátane  

poskytovania sociálneho  

poradenstva, rozhodovania 

v druhostupňovom správnom  

konaní aj  riadením organizačného 

útvaru a rozpočtovej organizácie 

štátu.  V súčasnej dobe pracujem 

v samospráve, predovšetkým 

v poskytovaní sociálnych služieb 

a sociálneho poradenstva a aktívne 

spolupracujem s  mimovládnymi 

organizáciami  – O.Z. Kolobeh 

života,  O.Z. Sociálny Prešov 

a O.Z.  Cassovia Academica, kde 

pôsobím aj ako špecializovaný 

poradca.   

23.02.2015



46.
sp. 9254/2015-

M_OSSODRZS
VOROBEL Jozef, PhDr., PhD. 

adresa:                SDH 

23,                080 01 

Prešov

telefónne číslo:     0907 

398 559

email: 

jozko.vorobel@gmail.c

om

iný kontakt: 

Prešovská univerzita v 

Prešove       Filozofická 

fakulta - Sociálna práca 

Filozofická fakulta Prešovskej 

univerzity v Prešove, študijný 

odbor sociálna práca, magisterské 

štúdium (1998 – 2003), rigorózna 

skúška (2006), doktorandské 

štúdium (2006 – 2011). Ďalšia 

príprava: Kurz Manažment 

a tvorba projektov, Academia 

Istropolitana Nova (2009), Výcvik 

supervízorov v sociálnej práci, 

Inštitút ďalšieho vzdelávania 

sociálnych pracovníkov (2012 – 

2013).  Pracovné skúsenosti: 

Koordinátor komunitných centier, 

Člověk v tísni Slovensko (2012 – 

2015), poskytovanie sociálneho 

poradenstva a realizácia 

individuálnych plánov. Lektorská 

činnosť: Implementačná agentúra 

pre Operačný program 

Zamestnanosť asociálna inklúzia, 

Národný projekt – Podpora 

procesu deinštitucionalizácie 

a transformácie systému sociálnych 

služieb (2014 – 2015).

23.03.2015

47. 23.03.2015

Akreditované vzdelávanie 

supervízie som ukončila v roku 

2014, odkedy sa tejto činnosti 

intenzívne venujem. V sociálnej 

sfére pôsobím od roku 2002, a to v 

oblasti štátnej správy, ako vedúca 

oddelenia peňažných príspevkov 

na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia 

a posudkových činností. 

Absolvovala som výcviky 

a školenia zamerané na sociálne, 

komunikačné a poradenské 

zručnosti, interpersonálnu 

komunikáciu, riešenie konfliktov, 

budovanie efektívnych tímov, 

manažment ľudských zdrojov, 

prácu s rizikovým klientom. 

Absolvovala som kurz „Základy 

komunikácie so sluchovo 

postihnutými“ a kurz „Posunková 

reč v sociálno-právnej praxi“. 

V rámci supervízie spolupracujem 

s organizáciou Svet mobility. 

Zameriavam sa na individuálnu a 

skupinovú supervíziu organizácie 

a riadenia, supervíziu v 

pomáhajúcich profesiách – 

predovšetkým v sociálnych 

službách a sociálnoprávnej ochrane 

detí a mládeže. 

Univerzita Mateja Bela 

v Banskej Bystrici 

Pedagogická fakulta 

adresa:  Magnezitárov 

1206/7, 050 01 Revúca

telefónne číslo:     0902 

970 404

email: kontrova.klaudia 

@gmail.com

iný kontakt: 

sp.  9321/2015-

M_OSSODRZS
KONTROVÁ Klaudia, PhDr. 



47. 23.03.2015

Akreditované vzdelávanie 

supervízie som ukončila v roku 

2014, odkedy sa tejto činnosti 

intenzívne venujem. V sociálnej 

sfére pôsobím od roku 2002, a to v 

oblasti štátnej správy, ako vedúca 

oddelenia peňažných príspevkov 

na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia 

a posudkových činností. 

Absolvovala som výcviky 

a školenia zamerané na sociálne, 

komunikačné a poradenské 

zručnosti, interpersonálnu 

komunikáciu, riešenie konfliktov, 

budovanie efektívnych tímov, 

manažment ľudských zdrojov, 

prácu s rizikovým klientom. 

Absolvovala som kurz „Základy 

komunikácie so sluchovo 

postihnutými“ a kurz „Posunková 

reč v sociálno-právnej praxi“. 

V rámci supervízie spolupracujem 

s organizáciou Svet mobility. 

Zameriavam sa na individuálnu a 

skupinovú supervíziu organizácie 

a riadenia, supervíziu v 

pomáhajúcich profesiách – 

predovšetkým v sociálnych 

službách a sociálnoprávnej ochrane 

detí a mládeže. 

Univerzita Mateja Bela 

v Banskej Bystrici 

Pedagogická fakulta 

adresa:  Magnezitárov 

1206/7, 050 01 Revúca

telefónne číslo:     0902 

970 404

email: kontrova.klaudia 

@gmail.com

iný kontakt: 

sp.  9321/2015-

M_OSSODRZS
KONTROVÁ Klaudia, PhDr. 



48.
 sp. 10331/2015-

M_OSSODRZS
GÁLLOVÁ Lucia, Mgr.

adresa:            Antona 

Prídavku 22, 080 01 

Prešov

telefónne číslo:     0902 

628 217

email: 

gall.lucia@gmail.com

iný kontakt: 

Prešovská univerzita v 

Prešove Pravoslávna 

Bohoslovecká fakulta 

sociálna práca 

V roku 2005 som ukončila 

magisterské štúdium sociálnej 

práce na Prešovskej univerzite v 

Prešove, mám tiež ukončené 

doplňujúce pedagogické štúdium a 

rozširujúce štúdium špeciálnej 

pedagogiky na Katolíckej 

univerzite v Ružomberku. 

Absolvovala som kurz tvorby 

individuálnych rozvojových plánov 

a  kurz štandardizácie kvality 

sociálnych služieb (RPSP). Mám 

praktické skúsenosti s rôznymi 

skupinami klientov. Pracovala som 

v Detskom domove ako 

vychovávateľka, ako učiteľka v 

materskej škole pre deti so 

sluchovým a viacnásobným 

postihnutím a momentálne 

pracujem štvrtý rok v Domove 

sociálnych služieb pre dospelých 

na Javorinskej 

7 vBratislave ako sociálna 

terapeutka a koordinátorka 

dobrovoľníkov. Taktiež pracujem  

piaty rok v neziskovej organizácii 

Andreas v Bratislave, kde sa 

venujem klientom s poruchou 

autistického spektra.

16.04.2015



49.
 sp. 10333/2015-

M_OSSODRZS
KULIFAJ Peter, Mgr.

adresa:                Jána 

Jonáša 17,     841 08 

Bratislava 

telefónne číslo:     0903 

184 253

email:      

peter.kulifaj@gmail. 

com

iný kontakt: 

UK v Bratislave,

Pedagogická fakulta,

sociálna práca

Peter vyštudoval sociálnu prácu na 

PdF UK v Bratislave, má 

absolvované akreditované kurzy 

sociálneho poradenstva, 

manažmentu v sociálnej práci, 

mobilnej práce  s mládežou, 

kontaktnej práce a ďalšie. Od roku 

2004 pôsobí v organizácii Mládež 

ulice, pracoval tiež ako metodik 

pre neziskovú organizáciu Člověk 

v tísni – pobočka Slovensko.Na 

supervízií má rád, že je 

obojstranne obohacujúcim 

procesom.

16.04.2015

50.
 sp. 10334/2015-

M_OSSODRZS
KULIFAJOVÁ Iveta, Mgr.

adresa:                Jána 

Jonáša 17,      841 08 

Bratislava 

telefónne číslo:     0944 

205 893

email:      

iveta.figurova@gmail. 

com

iný kontakt: 

UK v Bratislave,

Pedagogická fakulta,

sociálna práca

Ivet ukončila štúdium sociálnej 

práce na PdF UK v Bratislave. 

Svoj talent a energiu vkladá do 

poslania a aktivít občianskeho 

združenia Mládež ulice, kde má 

bohaté skúsenosti v práci v teréne 

s deťmi a mládežou. Má 

absolvované viaceré nadstavbové 

kurzy a školenia, externe 

spolupracuje s Asociáciou 

supervízorov a sociálnych 

poradcov. Pochádza z krásneho 

prostredia hornej Oravy.

16.04.2015



51.
 sp. 11814/2015-

M_OSSODRZS

MINAROVIČOVÁ Katarína, 

PhDr., PhD. 

adresa:       Mojmírova 

1,         953 01 Zlaté 

Moravce

telefónne číslo:

email:    

iný kontakt: 

UK v Bratislave,

Pedagogická fakulta,

sociálna práca

21.05.2015



52.
sp.  14128/2015-

M_OSSODRZS
JURČOVÁ Zuzana, PhDr. 

adresa:         Dukelská 

852/139, 087 01 

Giraltovce

telefónne číslo:     0905 

798 968

email:  

zjurcova@gmail.com  

iný kontakt: 

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

V  sociálnej sfére pôsobí od roku 

1995, kde počas tohto obdobia 

pracovala  na prvostupňovom  

aj druhostupňovom orgáne štátnej 

správy. Od roku 2004 pracuje  v 

sociálnych službách.  V rámci 

ďalšieho vzdelávania 

a prehlbovania  kvalifikácie  

absolvovala viaceré  akreditované 

 vzdelávacie programy  zamerané 

najmä na manažérske, sociálne 

zručnosti a na zvyšovanie kvality 

sociálnych služieb. Počas svojej 

praxe získala aj ďalšie certifikáty 

a osvedčenia.  Má  skúsenosti 

s realizáciou tuzemských projektov 

a projektov cezhraničnej 

spolupráce. Je štatutárnou 

zástupkyňou Občianskeho 

združenia SKOROCEL.  V roku 

2014 ukončila akreditované 

vzdelávanie supervízie. Zameriava 

sa na supervíziu zamestnancov 

(tvorba supervízneho programu, 

individuálna, skupinová 

supervízia) v zariadeniach 

sociálnych služieb.

21.07.2015



53.
sp. 14622/2015-

M_OSSODRZS
KOVÁČIKOVÁ Jana, Mgr. 

adresa:             Dulová 

Ves 149,     082 52 

Kokošovce

telefónne číslo:     0907 

259 593

email:    

iný kontakt: 

Trnavská univerzita  so 

sídlom v Trnave

Fakulta zdravotníctva a 

sociálne práce

sociálna práca 

V sociálnej oblasti pracujem od 

roku 1998. V o svojej praxi som 

pracovala  s ŤZP ľuďmi, seniormi, 

bezdomovcami, drogovo závislými 

ľuďmi ako opatrovateľka, sociálna 

pracovníčka, vedúc zariadenia, 

ergoterapeutka, špecializovaná 

sociálna poradkyňa. Mám 

skúsenosti s tvorbou 

individuálnych plánov, prácou s 

legislatívou v sociálnej oblasti, so 

sociálnym poradenstvom. Počas 

práce v sociálnej oblasti som 

absolvovala viacero školení: 

Facilitácia, Výcvik supervízorov v 

sociálnej oblasti, Sociálno-

psychologický výcvik, 

Identifikácia obchodovných osôb, 

Individuálne programy rozvoja 

osobnosti, Riadenie projektového 

cyklu.

21.07.2015



54.
sp. 15614 /2015-

M_OSSODRZS
MARKO Ľudmila, PhDr.

adresa:           Hrabské 

2,            086 06 

Malcov

telefónne číslo:     0919 

192 189

email: 

ludmila.tokarcikova@c

entrum.sk

iný kontakt: 

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

V sociálnej sfére pracujem od roku 

2008, kde som počas tohto 

obdobia pracovala na pracovnej 

pozícii terénna sociálna 

pracovníčka. V rámci ďalšieho 

vzdelávania a prehlbovania 

kvalifikácie absolovovala 

vzdelávacie programy, ako 

odborná príprava a vzdelávanie 

terénnych sociálnych 

prcovníkov,... V roku 2004 

ukončila akreditované vzdelávanie - 

supervízia v sociálnej práci. 

Spracuváva supervízny program, 

poskytuje individuálnu a 

skupinovú supervíziu zameranú na 

oblasti pomáhajúcich profesií. 

21.07.2015

55. 21.07.2015

Od roku 1997 sa pohybujem v 

treťom sektore, sociálnou 

pracovníčkou som od roku 2004. 

Mám skúsenosti z priamej práce s 

klientmi ako terénna sociálna 

pracovníčka, sociálna poradkyňa a 

krízová interventka, ako aj z 

riadenia tímov a organizácií. 

Mojimi srdcublízkymi cieľovými 

skupinami sú najmä deti a mládž, 

rodiny označované ako 

mnohoproblémové/dysfunkčné, 

rodiny s ťažko 

chorým/zomierajúcii členom ľudia 

zasiahnutí udalosťami s 

traumatizujúcim potenciálom. V 

uvedenom období som 

dlhodobejšie spolupracovala s 

otganizáciami Domka, ASSP, 

Plamienok a Tím krízovej 

intervencie Modrý anjel. Mám 

absolvovaný  psychoterapeutický 

výcvik v Modeli rastu V. Satirovej 

(2005), akreditované vzdelávanie 

Terénna sociálna práca s 

dysfunkčnou rodinou, dlhodobé 

špecializované vzdelávanie Detská 

paliatívna starostlivosť, 

Sprevádzanie v smútení, krízová 

intervencia, Konzultanz pre MVO 

a komunity, a mnohé ďalšie. 

Supervízorkou som od roku 2007

sp. 15615 /2015-

M_OSSODRZS

UK v Bratislave,

Pedagogická fakulta,

sociálna práca

adresa:      Karloveská 

13,       841 04 

Bratislava

telefónne číslo:     0907 

161 757

email: 

jana.mozesova@gmail.

com   

iný kontakt: 

MÓZEŠOVÁ  Jana, Mgr. 



55. 21.07.2015

Od roku 1997 sa pohybujem v 

treťom sektore, sociálnou 

pracovníčkou som od roku 2004. 

Mám skúsenosti z priamej práce s 

klientmi ako terénna sociálna 

pracovníčka, sociálna poradkyňa a 

krízová interventka, ako aj z 

riadenia tímov a organizácií. 

Mojimi srdcublízkymi cieľovými 

skupinami sú najmä deti a mládž, 

rodiny označované ako 

mnohoproblémové/dysfunkčné, 

rodiny s ťažko 

chorým/zomierajúcii členom ľudia 

zasiahnutí udalosťami s 

traumatizujúcim potenciálom. V 

uvedenom období som 

dlhodobejšie spolupracovala s 

otganizáciami Domka, ASSP, 

Plamienok a Tím krízovej 

intervencie Modrý anjel. Mám 

absolvovaný  psychoterapeutický 

výcvik v Modeli rastu V. Satirovej 

(2005), akreditované vzdelávanie 

Terénna sociálna práca s 

dysfunkčnou rodinou, dlhodobé 

špecializované vzdelávanie Detská 

paliatívna starostlivosť, 

Sprevádzanie v smútení, krízová 

intervencia, Konzultanz pre MVO 

a komunity, a mnohé ďalšie. 

Supervízorkou som od roku 2007

sp. 15615 /2015-

M_OSSODRZS

UK v Bratislave,

Pedagogická fakulta,

sociálna práca

adresa:      Karloveská 

13,       841 04 

Bratislava

telefónne číslo:     0907 

161 757

email: 

jana.mozesova@gmail.

com   

iný kontakt: 

MÓZEŠOVÁ  Jana, Mgr. 



56.
sp. 18829 /2015-

M_OSSODRZS
PRELOVSKÁ Gabriela,  Mgr. 

adresa:      Palkovičová 

15,     821 08 

Bratislava

telefónne číslo:

email: 

gprelovska@gmail.com   

iný kontakt: 

UK v Bratislave,

Pedagogická fakulta v 

Trnave,            

učiteľstvo pre školy a 

mládež vyžadujúcu 

osobitnú starostlivosť

34 ročná odborná prax v 

poradenstve pre 

dospelých(odborný poradca, 

terapeut, supervízor, lektor) v 

Manželskej poradni, v Centre 

poradensko-psychologických 

služieb pre jednotlivca, pár a 

rodinu, t.č. Referát poradensko-

psychologických služieb ÚPSVaR                                                    

Absolovovanie SUR - dynamický 

výcvik v skupinovej psychoterapii - 

sebaskúsenostný, SUR - 

supervízny výcvik skupinovej 

psychoterapie s nadstavbou 

závislosti - ako párový terapeut, 

Výcvik v "Programe terapii 

závislostí" - Odwykove centrum 

Warszava, Európsky certifikát pre 

psychoterapiu. Odborná 

spôsobilosť vykonávať supervíznu 

činnosť od roku 1985 a je aktuálne 

realizovaná individuálne aj 

skupinovo pre občianske 

združenia, mimovládne inštitúcie... 

V roku 2011 získanie osvedčenia o 

absolvovaní akreditovaného 

výcviku ASSP pre supervízorov 

"Supervízia v pomáhajúcich 

profesiách"

30.09.2015



57.
sp. 20221/2015-

M_OSSODRZS
GULÁNOVÁ Alena, PhDr.

adresa:           Turecká 

17,           915 01 Nové 

Mesto nad Váhom

telefónne číslo:     0948 

311 113

email: 

alena.gulanova@gmail.

com   

iný kontakt: 

Trnavská univerzita  so 

sídlom v Trnave

Fakulta zdravotníctva a 

sociálne práce

sociálna práca 

Mám skúsenosti s prácou v oblasti 

zdravotníctva ako všeobecná 

zdravotná sestra; v sociálnej 

oblasti som pracovala s deťmi so 

špeciálnymi potrebami, s deťmi 

umiestnenými v detskom domove, 

s osobami nezamestnanými; 

momentálne pracujem v oblasti 

justície, sústreďujem sa na prácu s 

trestanými osobami vrátane 

mladistvých i s poškodenými, 

zameriavam sa na resocializáciu a 

mimosúdne riešenia sporov.Získala 

som osvedčenie o osobitných 

kvalifikačných predpokladoch v 

zariadeniach sociálnych služieb na 

funkciu sociálny pracovník, 

absolvovala som výcvik sociálnych 

zručností, absolvovala som 

odbornú prípravu mediátora. 

26.10.2015



58.
sp. 21327/2015-

M_OSSODRZS

KLIEŠTIKOVÁ Stanislava, Mgr., 

DiS.

adresa:              Čierne 

č. 1220,      023 13 

Čierne 

telefónne číslo:     0908 

416 619

email: 

s.klistikova@gmail.co

m   

iný kontakt: 

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

Od roku 2002 pracujem v sociálnej 

oblasti v treťom sektore, ako 

sociálna pracovníčka. Venujem sa 

sociálnemu poradenstvu, terénnej 

sociálnej práci, práci s rodinou, 

vykonávam sanáciu rodiny, 

aopternia SPO, prevencie. 

Odborne a lektorsky sa venujem 

problamatike násilia v rodinách, na 

ženách a deťoch, krízovej 

intervencii. Skúsenosti v oblasti 

sieťovania organizácii na pomoc 

osobám ohrozeným násilím. 

Spolupráca so štátnym a verejným 

sektorom. Ako lektorka a 

facilitátorka májm skúsenosti so 

sociálnymi pracovníkmi, 

odborníkmi z iných pomáhajúcich 

profesií, pedagógmi, študentmi, 

dobrovoľníkmi. Sama pracujem 

pod supervíznym vedením. 

Vykonávam individuálnu aj 

skupinovú supervíziu u sociálnych 

pracovníkov, študentov aj 

dobrovoľníkov.

02.12.2015

59.
sp. 22252/2015-

M_OSSODRZS
FERKODIČ Daniel, PhDr.

adresa:       Jesenského 

4,        921 01 Piešťany

telefónne číslo:     0903 

204 309

email:   

dany.ferkodic@gmail.c

om   

iný kontakt: 

Trnavská univerzita  so 

sídlom v Trnave

Filozofická fakulta

posychológia

02.12.2015



60.

Prešovská univerzita v 

Prešove         

Pravoslávna 

bohoslovecká fakulta    

sociálna práca      

Mám dlhoročnú prax v sociálnej 

oblasti. Pracovala som 15 rokov na 

ÚPSVaR na oddelení sociálno- 

právnej ochrany, od roku 2008 

pracujem v Domove sociálnych 

vecí  najprv ako sociálna 

pracovníčka, toho času ako vedúca 

zariadenia. Mám poznatky 

s prácou so seniormi, mladými 

ľuďmi psychicky aj fyzicky 

postihnutými. Mám skúsenosti 

s implementáciu zákona č. 

305/2005 Z.z. v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 448/2008 

Z.z. v znení neskorších predpisov 

do praxe.Toho času pracujem ako 

vedúca zariadenia v Domove 

sociálnych služieb Medzilaborce 

n.o., Cintorínska 870 -  pobočka 

Habura 49, kde poskytujeme 

sociálne služby v troch druhoch 

zariadení Domove sociálnych 

služieb, Zariadení pre seniorov a 

Zariadení opatrovateľskej služby 

prijímateľom sociálnej služby s 

rôznym zdravotným postihnutím a 

seniorom, kde poskytujeme 

špecializované sociálne 

poradenstvo, sociálne služby a iné 

služby v rámci zákona 448/2008 

Z.z..  

17.12.2015

adresa:     Ševčenkova 

727/50, 068 01 

Medzilaborce

telefónne číslo:     0910 

325 545

email: 

mariamedvidova@cent

rum.sk

iný kontakt: 

MEDVIĎOVÁ Mária, PhDr. 
sp. 23134/2015-

M_OSSODRZS



61.
6394/2016-

M_OSSODRZS
KUZYŠIN Bohusla,, PhDr., PhD 

adresa:  Kozmonautov 

2, 080 01 Prešov

telefónne číslo:0908 

545 953

email: 

bohuslav.kuzysin@gm

ail.com

iný kontakt: 

Prešovská univerzita v 

Prešove         

Pravoslávna  fakulta  

učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích 

predmetov

Absolvent rozširujúceho štúdia 

špeciálnej pedagogiky - 

psychopédia, absolvent rigoróznej 

skúšky v študijnom odbore 

soiciálna práca, supervízne 

skúsenosti: komunitné centrá, 

krízové centrá, domovy na pol 

ceste, detské domovy,. Celkovo 

odsupervidovaných viac ako 100 

hodín. Člen výskumného projektu 

Supervízia ako základný 

predpoklad kvalitnej sociálnej 

práce (VEGA). Spoluautor 

monografie Supervízia - teória , 

prax a výskum. 10 ročná 

pedagogická prax a skúsenosti s 

vedením skupín. Expert evaluátor 

projektov a národných projektov. 

Publikačná činnosť v odboroch: 

sociálna práca, pedagogika. 

14.01.2016



62.
8094/2016-

M_OSSODRZS
ZAVACKÁ Petra, Mgr.

adresa:  Partizánska 

3264/12, 058 01 

Poprad

telefónne číslo:0907 

928 179

email: 

artepz69@gmail.com

iný kontakt: 

Prešovská univerzita v 

Prešove         

Filozofická fakulta  

sociálna práca

V sociálnej oblasti pracujem 20 rokov. 

Mám skúsenosti a dlhoročnú prax s 

ľuďmi bez domova, s rodinami a s 

deťmi a rómskym etnikom, a to najmä 

výkonom sociálneho poradenstva, 

terénnej sociálnej práce, ale aj 

realizáciou rôznych projektov 

zameraných na sociálnu inklúziuv 

rámci samosprávy a ako dobrovoľník v 

rámci tretieho sektora. Supervíziu 

vykonávam od roku 2010 pre rôzne 

profesie pôsobiace v sociálnej oblasti, 

v sociálnych službách (sociálny 

pracovník, opatrovateľka a pod.). 

Okrem akreditovaného kurzu "Výcvik 

supervízorov v sociálnej oblasti" som 

absolvovala akreditovaný kurz 

!Manažment v sociálnej práci", 

vzdelávací kurz "Kounálna sociálna 

politika a sociálna práca na Slovensku 

so zameraním na rozvoj a podporu 

svojpomocných a dobrovoľníckych 

aktivít v sociálnej oblasti". 

Momentálne pôsobím v Profesijnej 

rade Komory sociálnych pracovníkov a 

asistentov sociálnej práce.

03.02.2016



63.
8648/2016-

M_OSSODRZS
BILASOVÁ Terézia, Mgr. 

adresa:  Budovateľská 

2, 080 01 Prešov

telefónne číslo0911 

307 956

email: 

bilasova@zoznam.sk

iný kontakt: 

Prešovská univerzita v 

Prešove         

Filozofická fakulta  

sociálna práca

Od roku 1995 pracujem v 

samospráve na úseku starostlivosti 

o deti a rodinu. Mám dlhoročné 

skúsenosti s riadiacou prácou na 

úrovni stredného manažmentu, 

niekoľkoročnú skúsenosť ako 

odborný garant a metodik pre 

implementáciu projektov v oblasti 

výkonu opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately, 

terénnej sociálnej práce a 

komunitnej práce, bohaté pracovné  

skúsenosti ako profesionálny 

sociálny pracovník a sociálny 

poradca pre rodiny. Moju odbornú 

soôsobilosť dokladujem 

osvedčeniami o získanom vdelaní s 

celoštátnou pôsobnosťou: 

Supervízor v sociálnej práci, 

Vzdelávanie rómskych lídrov v 

oblasti mládeže a certifikátom 

Sociálne poradenstvo. 

11.02.2016



64.
sp. 8655/2016-

M_OSSODRZS
BELLOVÁ Dagmar, PhD.

adresa:                ČSA 

19/38,           962 31 

Sliač

telefónne číslo:     0904 

679 307

email: 

dbellova@azet.sk

iný kontakt: 

Akadémia muzických 

umení v Praze       

Divadelní a rozhalsové 

umění, zaměření: 

organizace a řízení 

divadel a kulturních 

zařízení

Od roku 1998 pôsobím v sociálnej 

oblasti kde som pracovala so 

všetkými cieľovými skupinami v 

štátnej správe, samospráve a aj v 

treťom sektore. Som dlhoročnou 

lektorkou v oblasti vzdelávania 

dospelých, mediátorkou, 

muliplikátorkou, mám certifikát 

"Práca s obeťami domáceho 

násilia" a praktické skúsenosti s 

realizáciou zákonov 305/2005, 

448/2008, 36/2005ai.

18.02.2016

65.
sp. 8835/2016-

M_OSSODRZS
BRUTOVSKÁ Margita, PhDr.

adresa:            Smolník 

322,          055 66 

Smolník

telefónne číslo :     

0905 237 190

email : 

margitaster@gmail.co

m

iný kontakt: 

Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre       

Pedagogická fakulta   

sociálna práca 

Od roku 1991 pracujem v sociálnej 

oblasti a to na rôznych pozíciách: 

ako vedúca zariadenia Domu 

opatrovateľskej služby, vedúci 

pracovník oddelenia posudkových 

činností, oddelenia peňažných 

príspevkov na kompenzáciu, 

poskytovanie terénnej 

opatrovateľskej služby, starostka 

obce. Rokmi získané skúsenosti pri 

práci s ľuďmi, aktívnej 

komunikácii, verbálnej a 

neverbálnej komunikácii, hľadaní 

stratégií za účelo dosiahnutia cieľa 

chcem využiť aj v práci 

supervízora. 

22.02.2016



66.
sp. 9261/2016-

M_OSSODRZS
LENGYELOVÁ Adriana, PhDr.

adresa:              Rovná 

7,               945 01 

Komárno

telefónne číslo:     0903 

286 284

email: 

socialnanaruc@gmail.c

om

iný kontakt: 

Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre 

Pedagogická fakulta          

technológia 

vzdelávania

Od 2004 - člen dozornej rady v 

zariadení sociálnych služieb Náruč 

n.o., od 2010- štatutárna 

zástupkyňa a riaditeľka Náruč n.o. 

03.03.2016



67.
sp. 9647/2016-

M_OSSODRZS
BEVELAGUA Michaela, Mgr. 

adresa:                    Ľ. 

Ondrejova 32/6, 

Prievidza

telefónne číslo:     0908 

787 916

email: 

bevelagua@gmail.com

iný kontakt: 

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

V sociálnej sfére pracujem od roku 

2004, kde som začala pracovať na 

pozícii opatrovateľka. V rámci 

ďalšieho vzdelávania a 

prehlbovania kvalifikácie som 

absolvovala pomaturitné štúdium 

sociálno právna činnosť, 

bakalárske štúdium sociálna práca 

so zameraním na sociálno 

zdravotnú starostlivosť o seniorov 

na Slovenskej zdravotníckej 

univerzite a magisterský stupeň 

sociálnej práce som vyštudovala na 

VŠ sv. Alžbety, kde som zároveň 

získala osvedčenie na zameranie na 

špecializované sociálne 

poradenstvo. Vo februári 2016 

som úspešne absolvovala 

vzdelávanie supervízia v sociálnej 

práci v Inštitúte ďalšieho 

vzdelávania sociálnych 

pracovníkov. Venujem sa práci so 

seniormi a manažmentu 

opatrovateľskej služby v meste 

Prievidza.

04.04.2016



68.
sp. 10320/2016-

M_OSSODRZS
KUŠICKÁ Erika, Mgr. 

adresa:         Szaboóva 

494/10,    991 28 

Vinica

telefónne číslo:     0905 

395 301

email: 

erikakusicka@centrum.

sk

iný kontakt: 

Univerzita Konštantína

Filozofa v Nitre

Fakulta sociálnych vied 

a zdravotníctva 

sociálne služby a 

poradenstvo

Osvedčenie č. SUP/20/2012 som 

získala v decembri 2012 v rozsahu 

240 vyučovacích hodín v ASSP v 

Bratislave. Odvtedy sa venujem 

supervíziám v zariadeniach 

sociálnych služieb. 

04.04.2016

69.
sp. 10326/2016-

M_OSSODRZS
HUMENÍKOVÁ Mária, PhDr.

adresa:  Oravská 

6433/1, 808 01 Prešov

telefónne číslo:0918 

408 684

email: 

marienaH@azet.sk

iný kontakt: 

Prešovská univerzita v 

Prešove         

Pravoslávna 

bohoslovecká fakulta  

sociálna práca 

Akreditované vzdelávanie 

supervízie som ukončila v roku 

2014, odkedy sa tejto činnosti 

venujem. V sociálnej sfére 

pôsobím od roku 2008. 

Absolvovala som výcviky a 

školenia zamerané na sociálne, 

komunikačné a poradenské 

zručnosti, interpersonálnu 

komunikáciu, riešenie konfliktov, 

budovanie efektívnych 

tímov.Absolvovala som kurz 

"Kvalita  v sociálnych službách".

04.04.2016



70.
10327/2016-

M_OSSODRZS
DELINČÁK Ján, PhDr. 

adresa:                  kpt. 

Nálepku 2,      911 01 

Trenčín

telefónne číslo:     0910 

978 056

email: 

jandelincak1@gmail.co

m

iný kontakt: 

UK v Bratislave   

Filozofická fakulta 

psychológia

Mám viac ako 32 ročnú prax v 

sociálnej , poradenskej a pracovnej 

psychológii. Pôsobil som v oblasti 

sociálneho poradenstva, sociálnej 

terapie, prevencie sociálno-

patologických javov, krízovej 

intervencie a psychotraumatológie 

obetí, efektívneho riadenia 

personálu, self a 

stressmanagementu, rozvoja 

komunikačných zručností, 

vzdelávania dospelých, koučingu, 

psychologickej starostlivosti a 

pomáhajúce profesie. 

Spolupracoval som s centrom 

sociálnych sližieb. Vykonávam 

supervíziu individuálnu, skupinovú 

a tímovú pre personál a 

mamagement v sociálnej práci, 

školstve, zdravotníctve, v 

ozbrojených zložkách, ako aj v 

neziskových a komerčných 

organizáciách.

04.04.2016

71.
sp. 10329/2016-

M_OSSODRZS
PELACHOVÁ Marta, PaedDr.

adresa:         Dovalovo 

493,       033 01 

Liptovský Hrádok

telefónne číslo:     0903 

208 631

email: 

mpelachova@gmail.co

m

iný kontakt: 

Univerzita Mateja Bela 

v Banskej Bystrici     

Pedagogická fakulta  

učiteľstvo pre prvý 

stupeň základnej školy 

Ako dlhoročný pedagogický 

zamestnanec som absolvovala 

rôzne akreditované kvalifikačné 

vzdelávacie aktivity na zvyšovanie 

svojej odbornosti. Medzi posledné 

patrí certifikovaná príprava 

supervízora. Získané vedomosti, 

skúsenosti a poznatky chcem 

využiť v ďalšom profesionálnom 

raste a pri práci s klientami. 

04.04.2016



72.
sp. 10686/2016-

M_OSSODRZS
KOHÚTIKOVÁ Katarína, PhDr. 

adresa:       Žehrianska 

7,         851 07 

Bratislava

telefónne číslo:     0903 

311 439

email: 

kohutikova.katarina@g

mail.com

iný kontakt: 

UK v Bratislave   

sociálna práca 

Absolvovala som vysokoškolské 

ako aj rigorózne štúdium na 

Katedre sociálnej práce Univerzity 

Komenského v Bratislave. Od roku 

2012 pracujem v treťom sektore. 

Pracujem ako sociálna poradkyňa s 

dysfunkčnými rodinami a s 

klientami vo /po výkone trestu a 

ich rodinami. Od roku 2015 

pracujem aj ako mediátorka. Som 

registrovaná v Zozname 

mediátorov Ministerstva 

spravodlivosti SR pod evidenčným 

číslom 1093. V rámci zvyšovania 

odbornej spôsobilosti a 

profesionality som absolvovala 

viaceré tréningy a kurzy zamerané 

na komunikáciu, manažment, či 

prácu s rúznymi klientskými 

skupinami.

04.04.2016

73.

Absolventka dlhodobého výcviku 

v Gestalt psychoterapii (2011, 

Dialóg – Slovenský inštitút pre 

výcvik v gestalt psychoterapii 

Košice), Výcviku v relaxačno-

symbolickej psychoterapii (2008, 

100 hodín, Inštitút pre výcvik 

v relaxačno-symbolickej 

psychoterapii Košice), 

Akreditovanej vzdelávacej aktivity 

Animátor kultúry (2006, 300 

hodín, Národné osvetové centrum 

v Bratislave), Kurzu arteterapie 

(2006, 100 hodín, Združenie 

slovenských arteterapeutov Terra 

Therapeutica Bratislava), 

Výcvikového programu Klientom 

centrované poradenstvo 

a psychoterapia – človekom 

centrovaný prístup (2005, 108 

hodín, Psychoconsulta Modra ). 

Od roku 2011 zapísaná v zozname 

psychoterapeutov Slovenskej 

psychoterapeutickej spoločnosti . 

Pedagogické, lektorské, vedecko-

výskumné a odborné skúsenosti 

v oblastiach: sociálno-

psychologický výcvik, 

psychoterapia a socioterapia, práca 

so závislými, supervízia v sociálnej 

práci, terapia s asistenciou zvierat 

(canisterapia). 

Prešovská univerzita v 

Prešove         

Filozofická fakulta  

sociálna práca 

adresa:      Broskyňová 

12,      080 01 Prešov

telefónne číslo:     0907 

285 548

email: 

soltesova.denisa@gmai

l.com

iný kontakt: 

21.04.2016
ŠOLTÉSOVÁ Denisa, Doc. PhDr., 

PhD. 

sp. 11168/2016-

M_OSSODRZS



73.

Absolventka dlhodobého výcviku 

v Gestalt psychoterapii (2011, 

Dialóg – Slovenský inštitút pre 

výcvik v gestalt psychoterapii 

Košice), Výcviku v relaxačno-

symbolickej psychoterapii (2008, 

100 hodín, Inštitút pre výcvik 

v relaxačno-symbolickej 

psychoterapii Košice), 

Akreditovanej vzdelávacej aktivity 

Animátor kultúry (2006, 300 

hodín, Národné osvetové centrum 

v Bratislave), Kurzu arteterapie 

(2006, 100 hodín, Združenie 

slovenských arteterapeutov Terra 

Therapeutica Bratislava), 

Výcvikového programu Klientom 

centrované poradenstvo 

a psychoterapia – človekom 

centrovaný prístup (2005, 108 

hodín, Psychoconsulta Modra ). 

Od roku 2011 zapísaná v zozname 

psychoterapeutov Slovenskej 

psychoterapeutickej spoločnosti . 

Pedagogické, lektorské, vedecko-

výskumné a odborné skúsenosti 

v oblastiach: sociálno-

psychologický výcvik, 

psychoterapia a socioterapia, práca 

so závislými, supervízia v sociálnej 

práci, terapia s asistenciou zvierat 

(canisterapia). 

Prešovská univerzita v 

Prešove         

Filozofická fakulta  

sociálna práca 

adresa:      Broskyňová 

12,      080 01 Prešov

telefónne číslo:     0907 

285 548

email: 

soltesova.denisa@gmai

l.com

iný kontakt: 

21.04.2016
ŠOLTÉSOVÁ Denisa, Doc. PhDr., 

PhD. 

sp. 11168/2016-

M_OSSODRZS



74.
sp. 11360/2016-

M_OSSODRZS
ŠTAFFENOVÁ Adela, Mgr. 

adresa:        Nanterská 

15,        010 08 Žilina

telefónne číslo:     0949 

318 883

email: 

adela@staffen.eu

iný kontakt: 

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

Vyštudovala som Vysokú školu 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave, v roku 2010. 

V sociálnej sfére pracujem od roku 

1996. V roku 2005 som získala 

osvedčenie o osobitných 

kvalifikačných predpokladoch pre 

výkon funkcie sociálny pracovník. 

V roku 2006 v centre Memery 

Bratislava, som absolvovala 

vzdelávací program tréning pamäte 

a terapeuticko - aktivizačný 

program pre seniorov. V roku 

2010, pod hlavičkou Slovenskej 

asociácie supervízorov som 

absolvovala kurz Supervízia v 

pomáhajúcich profesiách. 

Supervízne skúsenosti mám v 

oblasti pracovníkov DSS a ZpS v 

skupinovej a individuálnej 

supervízii.V roku 2011 som 

absolvovala kurz inštruktor 

sociálnej rehabilitácie. 

29.04.2016

29.04.2016

Od roku 1984  som  14 rokov 

pracoval  v oblasti sociálno-

psychologického poradenstva           

( pedagogicko-psychologické 

poradne)   a od r. 1994 v oblasti 

sociálnoprávnej ochrany detí, 

 prevencie a resocializácie  

sociálno-patologických javov so 

zameraním na závislosti 

a dissociálne  prejavy detí 

a mládeže (MPSVR SR a Ústredie 

PSVaR).   Som absolventom 

liečebnej pedagogiky ( PdF UK 

Trnava),  pracovného  a sociálneho 

práva ( PF UK Bratislava), 

 sociálnej práce ( TU Trnava) 

a dlhodobého 

psychoterapeutického výcviku 

(SAV Bratislava) . Mám pracovné 

skúsenosti z metodickej činnosti 

pre odborné a výchovné tímy 

detských domovov a zamestnancov 

orgánov SPODaSK. Supervízny 

výcvik som absolvoval v r. 2015 – 

2016 v ASSP. Zameriavam sa 

najmä na   prípravu a realizáciu 

 prípadovej  supervízie  

(individuálnu i  skupinovú)  

zameranú  na proces práce s 

dieťaťom v DeD a v praxi orgánov 

SPODaSK, ako aj   tímovú 

spoluprácu zamestnancov 

v zariadeniach SPODaSK, 

 zariadeniach sociálnych služieb, 

orgánoch štátnej správy 

a samosprávy a v mimovládnych 

organizáciách.

UK v Bratislave      

Pedagogická fakulta v 

Trnave             

učiteľstvo pre školy pre 

mládež vyžadujácu si 

osobitnú starostlivosť - 

špecialziácia: liečebná 

pedagogika -

terapeuticko-výchovný 

smer. 

75.
sp. 11620/2016-

M_OSSODRZS

adresa:         Rozvodná 

13,         831 01 

Bratislava - Nové 

Mesto 

telefónne číslo:     0904 

001 921 

email:  : 

jagalas2@gmail.com  

jan.galas@upsvr.gov.s

k                               iný 

kontakt:

GALÁŠ Ján, PaedDr., PhD.



29.04.2016

Od roku 1984  som  14 rokov 

pracoval  v oblasti sociálno-

psychologického poradenstva           

( pedagogicko-psychologické 

poradne)   a od r. 1994 v oblasti 

sociálnoprávnej ochrany detí, 

 prevencie a resocializácie  

sociálno-patologických javov so 

zameraním na závislosti 

a dissociálne  prejavy detí 

a mládeže (MPSVR SR a Ústredie 

PSVaR).   Som absolventom 

liečebnej pedagogiky ( PdF UK 

Trnava),  pracovného  a sociálneho 

práva ( PF UK Bratislava), 

 sociálnej práce ( TU Trnava) 

a dlhodobého 

psychoterapeutického výcviku 

(SAV Bratislava) . Mám pracovné 

skúsenosti z metodickej činnosti 

pre odborné a výchovné tímy 

detských domovov a zamestnancov 

orgánov SPODaSK. Supervízny 

výcvik som absolvoval v r. 2015 – 

2016 v ASSP. Zameriavam sa 

najmä na   prípravu a realizáciu 

 prípadovej  supervízie  

(individuálnu i  skupinovú)  

zameranú  na proces práce s 

dieťaťom v DeD a v praxi orgánov 

SPODaSK, ako aj   tímovú 

spoluprácu zamestnancov 

v zariadeniach SPODaSK, 

 zariadeniach sociálnych služieb, 

orgánoch štátnej správy 

a samosprávy a v mimovládnych 

organizáciách.

UK v Bratislave      

Pedagogická fakulta v 

Trnave             

učiteľstvo pre školy pre 

mládež vyžadujácu si 

osobitnú starostlivosť - 

špecialziácia: liečebná 

pedagogika -

terapeuticko-výchovný 

smer. 

75.
sp. 11620/2016-

M_OSSODRZS

adresa:         Rozvodná 

13,         831 01 

Bratislava - Nové 

Mesto 

telefónne číslo:     0904 

001 921 

email:  : 

jagalas2@gmail.com  

jan.galas@upsvr.gov.s

k                               iný 

kontakt:

GALÁŠ Ján, PaedDr., PhD.



76.
sp. 12270/2016-

M_OSSODRZS
KURICOVÁ Zuzana, Mgr.

adresa:                Dlhé 

Nivy 422/92,   019 01 

Ilava

telefónne číslo:     0907 

755 850 

email:                        

iný kontakt:

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

V sociálnej sfére pôsobím od roku 

2005.Odbornú spôsobilosť 

vykonávať supervíziu som 

nadobusla absolvovaním 

akreditovaného vzdelávacieho 

programu ďalšieho vzdelávania. 

Profesijné skúsenosti - zdravotná 

sestra v Zariadení pre seniorov, 

sociálna pracovníčka v 

Špecializovanom zariadení, 

momentálne poverená výkonom 

funkcie riaditeľky Zariadenia pre 

seniorov a Špecializovaného 

zariadenia.

16.05.2016



77.
sp. 12273/2016-

M_OSSODRZS
ZACHOVÁ Gabriela, PhDr.

adresa:       Nográdyho 

35,       960 01 Zvolen

telefónne číslo:     0904 

961 634 

email:gabriela.zachova

@gmail.com              

iný kontakt:

UK v Bratislave   

Filozofická fakulta 

psychológia

Absolvovala som jednoodborové 

štúdium psychológie na UK 

Bratislava, Som poradenská 

psychologička. Svoju odbornú 

prax som získavala prácou s 

rodinami , deťmi, jednotlivcami a 

pármi, ktoré sa ocitli v náročných 

životných situáciách. Mám 

skúsenosti s prácou v detskom 

domove, s náhradnou rodinnou 

starostlivosťou a s domácim 

násilím. Vo svojej práci a  prístupe 

k človeku vychádzam z učenia 

Carla Rogersa a Virginie Satirovej. 

Supervíziu realizujem 

individuálnou a skupinovou 

formou. Verím, že zmena je možná 

u každého človeka.

16.05.2016



78.
sp. 13037/2016-

M_OSSODRZS
VYKOUKALOVÁ Zuzana, Mgr. 

adresa:         Andovská 

7,          940 53 Nové 

Zámky

telefónne číslo:     0905 

218 263

email:vykoukalov.zuza

na@gmail.com          

iný kontakt:

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

V sociálnej oblasti mám dlhoročnú 

prax na rôznych pozíciách. V 

súčasnej dobe pracujem v ZSS ako 

sociálna pracovníčka a ako vedúca - 

koordinátorka opatrovateľskej 

služby. Supervízia je dôležitou 

súčasťou kvality práce sociálneho 

pracovníka.

31.05.2016



79.
sp. 14570/2016-

M_OSSODRZS
BUJDOVÁ Nataša, PhDr., PhD.

adresa:            Kružlov 

161,          086 04 

Kružlov 

telefónne číslo:     0905 

533 354

email:natasabujdova@

gmail.com                  

iný kontakt:

UK v Bratislave      

Pedagogická fakulta  

sociálna práca 

Po ukončení vysokoškolského 

štúdia v odbore sociálna práca 

pracujem  na Vysokej škole 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave. Pôsobím ako 

vysokoškolský učiteľ. 

Akreditovanú prípravu 

supervízorov som absolvovala 

v Inštitúte ďalšieho vzdelávania 

sociálnych pracovníkov na VŠZ 

a SP sv. Alžbety v Bratislave. 

V ASSP  som absolvovala výcvik 

zameraný na tréning trénerov 

komunikačných zručností. Na pôde 

vysokej školy sa okrem tútorskej 

supervízie venujem vzdelávaniu 

budúcich sociálnych pracovníkov 

prostredníctvom prednáškovej 

činnosti a vedenia odborných 

seminárov. 

06.07.2016



80.
sp. 14571/2016-

M_OSSODRZS
HUDEKOVÁ Andrea, Mgr. 

adresa:       Šafárikova 

10,        917 08 Trnava 

telefónne číslo:     0903 

911 426

email:hudekova.andrea

@gmail.com            iný 

kontakt:

UK v Bratislave      

Filozofická  fakulta   

psychológia 

Dlhoročne pracujem v oblasti 

psychologického poradenstva pre 

jednotlivca, pár a rodinu a v oblasti 

náhradnej rodinnej starostlivosti. 

Od roku 2006 pôsobím tiež ako 

psychologička v detskom domove. 

Kurz supervízie som absolvovala 

v roku 2013. Odvtedy poskytujem 

individuálnu i skupinovú 

supervíziu riadiacim, odborným, 

pedagogickým a iným 

zamestnancom detských domov, 

zariadení sociálnych služieb, ako aj 

občianskych združení pôsobiacich 

v oblasti práce s rodinou v kríze na 

Slovensku a v Čechách. Venujem 

sa tiež vzdelávaniu zamestnancov 

v sociálnej oblasti.

06.07.2016



81.
sp. 14580/2016-

M_OSSODRZS
ŠEVČÍKOVÁ  Zuzana, PhDr. 

adresa:           Alexyho 

3425/46,    031 01 

Liptovský Mikuláš

telefónne číslo:     0918 

794 980

email:zuzana.sevcikova

24@gmail.com         

iný kontakt:

Univerzita Konštantína

Filozofa v Nitre

Fakulta sociálnych vied 

a zdravotníctva 

sociálne služby a 

poradenstvo

Absolventka jednoodborovej 

psychológie na Univerzite 

Konštantína Filozofa v Nitre, člen 

Komory psychológov. V rokoch 

2009 až 2013 absolvovala 

dlhodobý výcvik v Gestalt 

psychoterapii. Supervízny výcvik 

skončený v máji 2016. Profesijné 

skúsenosti z oblasti medicíny 

drogových závislostí, rovnako tak 

z oblasti detských domovov. 

V súčasnosti zamestnaná ako 

psychológ v CSS EDEN Liptovský 

Hrádok.

06.07.2016



82.
sp. 14581/2016-

M_OSSODRZS
PAŽÍTKOVÁ  Katarína , Mgr. 

adresa:         Jurkoviča 

853/10,    920 03 

Hlohovec

telefónne číslo:     0908 

252 288

email:k.pazitkova@ gm

ail.com                  iný 

kontakt:

Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre 

Fakulta sociálnych vied 

a zdravotníctva           

sociálne služby a 

poradenstvo

Skúsenosti v sociálnej oblasti som 

nadobudla ako dobrovoľníčka 

v zahraničí, následne od r. 2012 

pôsobím v sociálnej oblasti na 

Slovensku. Pravidelne sa 

zúčastňujem rôznych školení, 

konferencií  a vzdelávacích 

kurzov. Mám skúsenosti s vedením 

a motivovaním tímu, riešením 

konfliktov v organizácii a 

vzdelávaním zamestnancov, 

dobrovoľníkov, študentov 

a streetworkerov.  Pracovala som 

s ľuďmi v krízových situáciách,  

sociálne slabšími rodinami, ľuďmi 

bez domova, osobami pracujúcimi 

v sex biznise,  osobami 

prepustenými z výkonu trestu 

odňatia slobody, 

nezamestnanými, etnickou 

menšinou, deťmi zo sociálne 

slabších rodín, osobami závislými 

od rôznych látok a ich rodinnými 

príslušníkmi.

06.07.2016



83.
sp. 15762/2016-

M_OSSODRZS
JAROŠOVÁ Oľga, PhDr., Mgr.

adresa:           Štepnice 

1155/2B,   900 26 

Slovenský Grob

telefónne číslo:     0910 

509 809

email:ori@zoznam.sk  

iný kontakt:

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

V sociálnej oblasti v jej rôznych 

sférach pracujem 16 rokov. Mám 

skúsenosť s prácou na ÚPSVaR, 

oddelení sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately, ale aj so 

sociálnou prácou v neziskovom 

sektore, ako aj skúsenosť s prácou 

na vedúcej pozícií v Domove 

sociálnych služieb a zariadení pre 

seniorov. Tiež mám skúsenosť s 

realizáciu legislatívnych noriem,  

najmä zákona č.305/2005 Z.z., 

zákona c. 36/2005 Z.z a zákona c. 

448/2008 Z.z.  Počas svojej 

profesionálnej dráhy som si 

pravidelne dopĺňala svoje 

vedomosti ďalším vzdelávaním. 

Absolvovala som viacero kurzov 

a seminárov. Vyštudovala som 

sociálnu prácu. Supervíziu 

realizujem individuálnou aj 

skupinovou formou.   

30.08.2016

84.
sp. 15764/2016-

M_OSSODRZS
30.08.2016

Odbornú spôsobilosť som získala 

štúdiom na VŠ a absolvovaním 

vzdelávania v oblasti sociálnej 

práce: sociálne poradenstvo, 

mediácia, sociálne a komunikačné 

zručnosti, bilancia kompetencií, 

supervízia ; v oblasti edukácie: 

lektor, manažér ďalšieho 

vzdelávania, tútoring, tréning 

trénerov sociálnych zručností. 

Prax sociálneho pracovníka 

a sociálneho poradcu som získala 

pôsobením v organizáciách štátnej 

správy, samosprávy , komerčnom 

a neziskovom sektore. Zameriavam 

sa na prípadovú prácu 

s jednotlivcom, prácu so skupinou, 

rozvojové a komunitné programy, 

poskytovanie soc.služieb pre osoby 

v nepriaznivej sociálnej situácii , 

zdravotne a sociálne 

znevýhodnené,  osoby, ktoré majú 

záujem o svoj osobný a odborný 

rast, zmenu. Ponúkam podporu, 

 priestor pre ventiláciu, reflexiu na 

obsah a proces Vašej práce, 

pracovnú záťaž, neistotu. 

Zamerajme sa spoločne na Váš 

rozvoj, rast, motiváciu a nové 

perspektívy. 

Trnavská univerzita  so 

sídlom v Trnave 

fakulta

zdravotníctva a 

sociálnej práce 

adresa:   Kozmonautov 

9,     048 01 Rožňava

telefónne číslo:     0907 

308 176

email:renatahencelova

@centrum.sk             

iný kontakt:

HENCELOVÁ Renáta, Mgr.



84.
sp. 15764/2016-

M_OSSODRZS
30.08.2016

Odbornú spôsobilosť som získala 

štúdiom na VŠ a absolvovaním 

vzdelávania v oblasti sociálnej 

práce: sociálne poradenstvo, 

mediácia, sociálne a komunikačné 

zručnosti, bilancia kompetencií, 

supervízia ; v oblasti edukácie: 

lektor, manažér ďalšieho 

vzdelávania, tútoring, tréning 

trénerov sociálnych zručností. 

Prax sociálneho pracovníka 

a sociálneho poradcu som získala 

pôsobením v organizáciách štátnej 

správy, samosprávy , komerčnom 

a neziskovom sektore. Zameriavam 

sa na prípadovú prácu 

s jednotlivcom, prácu so skupinou, 

rozvojové a komunitné programy, 

poskytovanie soc.služieb pre osoby 

v nepriaznivej sociálnej situácii , 

zdravotne a sociálne 

znevýhodnené,  osoby, ktoré majú 

záujem o svoj osobný a odborný 

rast, zmenu. Ponúkam podporu, 

 priestor pre ventiláciu, reflexiu na 

obsah a proces Vašej práce, 

pracovnú záťaž, neistotu. 

Zamerajme sa spoločne na Váš 

rozvoj, rast, motiváciu a nové 

perspektívy. 

Trnavská univerzita  so 

sídlom v Trnave 

fakulta

zdravotníctva a 

sociálnej práce 

adresa:   Kozmonautov 

9,     048 01 Rožňava

telefónne číslo:     0907 

308 176

email:renatahencelova

@centrum.sk             

iný kontakt:

HENCELOVÁ Renáta, Mgr.



85.
sp. 15765/2016-

M_OSSODRZS

ŠRAMKOVÁ Marianna, PhDr., 

Mgr.

adresa:            Štúrova 

71,            059 21 Svit

telefónne číslo:      

0903 914 550

email:marianna.sramko

va@gmail.com        Iný 

kontakt:

Paneurópska vysoká 

škola                   

fakulta psychológie

Poskytujem supervíziu pre 

pracovníkov detských domovov, 

pre terénnych a komunitných 

pracovníkov a pre pracovníkov 

zariadení sociálnych služieb. 

Okrem toho poskytujem 

psychologické, psychoterapeutické 

a lektorské služby. Mám 

absolvovaný výcvik v kognitívno-

behaviorálnej terapii a relaxačnej 

a symbolickej terapii. Profesijné 

skúsenosti som získala ako 

psychológ v centrách pedagogicko-

psychologického poradenstva 

a prevencie, ako odborný asistent 

na univerzitách a vysokých školách 

a ako lektorka vzdelávania 

dospelých.

30.08.2016



86.
sp. 16438/2016-

M_OSSODRZS
MOJŠ Roman, Mgr.

adresa:       Petelenova 

4/A,     974 01 Banská 

Bystrica

telefónne číslo:     0903 

920 594

email:romanmojs@gm

ail.com                 iný 

kontakt:

Univerzita Mateja Bela 

v Banskej Bystrici     

Pedagogická fakulta  

pedagogika  (sociálna 

pedagogika)         

Vyštudoval som sociálnu prácu a 

sociálnu pedagogiku. Výcvik 

Supervízia v pomáhajúcich 

profesiách (ASSP) som 

absolvovala v roku 2012. Venujem 

sa práci s deťmi v Detskom 

domove. Mám skúsenosti v práci s 

klientmi niekoľkých Domovov 

sociálnych služieb v rámci SR. V 

súčasnosti poskytujem supervíziu v 

Detskom domove a Domovoch 

sociálnych služieb. Okrem 

supervíznej praxe sa venujem 

lektorovaniu v oblasti mäkkých 

zručností. Podieľal som sa na 

realizácii NP Podpora procesu 

deinštitucionalizácie a 

transformácie sociálnych služieb. 

30.08.2016



87.
sp. 17626/2016-

M_OSSODRZS

SCHWARZOVÁ Emília, PhDr., 

PhdD.

adresa:              Lúčna 

3,                949 01 

Nitra

telefónne číslo:     0904 

180 911

email:                      iný 

kontakt:

Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre 

Fakulta sociálnych vied 

a zdravotníctva           

sociálna práca  

V sociálnej oblasti aktívne 

pôsobím od roku 1994. Počas 

mojej praxe som pracovala s 

rôznymi typmi klientov. Od roku 

2005 pracujem v oblasti 

sociálnoprávnej ochrany detí , od 

roku 2008 v riadiacej pozícii v 

zariadení SPOD a SK. V zmysle 

zvyšovania kvalifikácie som 

absolvovala vzdelávanie zamerané 

na osvojenie si manažérskych 

zručností, zvládanie náročných 

pracovných situácií, výber, vedenie 

a motiváciu zamestnancov, 

projektový manažment. Od roku 

2011 aktívne vykonávam 

supervíziu v zariadeniach SPOD a 

SK a na oddeleniach SPOD a SK a 

SK ÚPSVAR. 

06.09.2016



88.
sp. 17634/2016-

M_OSSODRZS
KOLLÁROVIČ Peter. Mgr.

adresa:                    ul. 

Práce 442/55,    945 01 

Komárno

telefónne číslo:     0905 

875 022

email: 

peterstone@atlas.sk  

iný kontakt:

Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre        

pedagogická fakulta

Pôsobím v sociálnej oblasto od 

roku 2007 kedy som sa zamestnal 

v detskom domove ako psychológ. 

Svoje vzdelanie som získal na 

UKF v nitre na pedagogickej 

fakulte  v aprobácii psychológia - 

angický jazyk v roku 2000 a 

neskôr som si doplnil vzdelanie v 

oblasti psychológ získaním 

špecializácie Školského 

psychológa na UK v Bratislave. 

Sám som sa zúčastnil supervízií 

ako zamestnanec a v roku 2016 

som úspešne ukončil kurz 

akreditovaného vzdelávacieho 

programu ďalšieho vzdelávania s 

názvom "Supervízia v 

pomáhajúcich profesiách" v 

Asociácii supervízorov a 

sociálnych poradcov (ASSP) v 

Bratislave. 

19.09.2016



89.
sp. 20971/2016-

M_OSSODRZS
ŽIHALOVÁ Miroslava, Mgr. 

adresa:           Bajzova 

9,              040 01 

Košice

telefónne číslo:     0915 

348 364

email:                    iný 

kontakt:

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

Ukončila som jednoodborové 

štúdium sociálnej práce, počas 

svojej praxe už v priebehu štúdia 

som absolvovala rôzne vzdelávacie 

programy na zvyšovanie 

kvalifikácie vo svojom odbore. 

Moja niekoľkoročná prax je 

spojená s poskytovaním 

špecializovaného poradenstva 

najmä v oblasti práce s rodinou v 

kríze, s klientelou zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, 

predovšetkým s mladými 

dospelými a mladistvými. Okrem 

špecializovaného poradenstva mám 

skúsenosti s prácou  v oblasti 

sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately. Túto činnosť 

vykonávam aj v súčasnosti. 

10.11.2016

90. 14.02.2017

PaedDr. Dušan Mikulec, MPH je 

zakladateľom a riaditeľom PSC 

Lepší svet, n.o. Problematike ľudí 

s mentálnym znevýhodnením sa 

venuje od svojich 16 - tich rokov, 

kde ako podpredseda mládeže 

Slovenského Červeného kríža 

Bratislava 4 a neskôr podpredsea 

výkonnej rady a predseda 

miestneho spolku Dúbravka č. 6 

realizoval, hlavne pre túto cieľovú 

skupinu  ľudí, množstvo aktivít. Je 

absolventom Strednej 

zdravotníckej školy, šoeciálnej 

pedagogiky - psychopédie na UK v 

Bratislave, špeciálizačného štúdia 

MPH na SZU, ako aj manažér 

kvality, inštruktor sociálnej 

rehabilitácie, spoluzakladeteľ 

Asociacie poskytovateľov 

sociálnych služieb v SR, 

zakladateľ a predseda chránených 

dielní Lepšosvetko o.z, aktívny 

participant na riešení sociálnej 

politiky sociálnych služieb , 

sociálnej pomoci a kurately, 

študent PhD. sociálnej práce na VŠ 

sv. Alžbety v Bratislave a školiteľ 

v akreditovaných kurzoch.  

UK v Bratislave      

Pedagogická fakulta   

učiteľstvo pre 

špeciálne školy 

adresa:         Zohorská 

163/69,    900 55 

Lozorno

telefónne číslo:     0907 

169 763

email:riaditeľ@lepsisv

et.org.                    iný 

kontakt:

MIKULEC Dušan, PaedDr.
sp. 10011/2017-

M_OSSODRZS



90. 14.02.2017

PaedDr. Dušan Mikulec, MPH je 

zakladateľom a riaditeľom PSC 

Lepší svet, n.o. Problematike ľudí 

s mentálnym znevýhodnením sa 

venuje od svojich 16 - tich rokov, 

kde ako podpredseda mládeže 

Slovenského Červeného kríža 

Bratislava 4 a neskôr podpredsea 

výkonnej rady a predseda 

miestneho spolku Dúbravka č. 6 

realizoval, hlavne pre túto cieľovú 

skupinu  ľudí, množstvo aktivít. Je 

absolventom Strednej 

zdravotníckej školy, šoeciálnej 

pedagogiky - psychopédie na UK v 

Bratislave, špeciálizačného štúdia 

MPH na SZU, ako aj manažér 

kvality, inštruktor sociálnej 

rehabilitácie, spoluzakladeteľ 

Asociacie poskytovateľov 

sociálnych služieb v SR, 

zakladateľ a predseda chránených 

dielní Lepšosvetko o.z, aktívny 

participant na riešení sociálnej 

politiky sociálnych služieb , 

sociálnej pomoci a kurately, 

študent PhD. sociálnej práce na VŠ 

sv. Alžbety v Bratislave a školiteľ 

v akreditovaných kurzoch.  

UK v Bratislave      

Pedagogická fakulta   

učiteľstvo pre 

špeciálne školy 

adresa:         Zohorská 

163/69,    900 55 

Lozorno

telefónne číslo:     0907 

169 763

email:riaditeľ@lepsisv

et.org.                    iný 

kontakt:

MIKULEC Dušan, PaedDr.
sp. 10011/2017-

M_OSSODRZS



91.
sp. 11670/2017-

M_OSSODRZS
KOLESÁR Ondrej, Mgr. 

adresa:    Sládkovičova 

7/A,   974 05 Banská 

Bystrica

telefónne číslo:     0948 

528 832

email:                     iný 

kontakt:

UK v Bratislave      

Filozofická fakulta   

psychológia 

Som klinický psychológ, 

psychoterapeut a supervízor s 

dlhoročnou praxou v 

zdravotníctve, ako aj v 

zariadeniach sociálnych služieb, 

ktoré sú orientované terapeuticky. 

Sám pracujem dlhodobo pod  

supervíziou u skúsených a 

kvalitných odborníkov, pretože sa 

domnievam, že dobrá supervízia je 

jednou zo základných podmienok 

kvalitnej práce a profesionálneho 

napredovania.

 Psychoterapeutické vzdelanie, 

ktoré som absolvoval, je 

orientované hlbinne a na prácu s 

telom – somatickú psychoterapiu. 

Moje kompetencie sa týkajú najmä 

práce s náročnými klientmi, ako aj 

vedenia a rozvoja tímu, 

organizačnej supervízie a tiež 

krízovej intervencii, individuálnej 

aj tímovej. 

 24. 4. 2017

92.
sp. 11671/2017-

M_OSSODRZS

V sociálnej oblasti pracujem od 

roku 1994. Mám pracovné 

skúsenosti, sú s výkonom v 

terénnej a poradenskej činnosti, 

riadiacej a lektorskej a to v štátnej 

správe i v treťom sektore. Som 

zakladeteľkou a riaditeľkou 

neziskovej organizácie Naše 

slniečka, n.o. a zároveň garantkou 

akreditovaných programov - zákon 

305/2005. Ďalšie odborné 

vedomosti a skúsenosti som získala 

absolvovaním akreditovaných 

kurzov a ďalšieho vzdelávania ako 

napr. Terénna sociálna práca, 

Terénna sociálne práca s 

didfunkčnou rodinou, Koučing v 

rodinných vzťahoch, 

Špecializovaná príprava 

pracovníkov vykonávajúcich 

sociálnu prevenciu so zameraním 

na závislosti. V oblasti SPOD a SK 

pracujem priamo s klientom - 

biologické rodiny a ich členovia, 

jednotlivci a náhradné rodiny. 

Mám skúsenosti s aplikáciou 

právnych predpisov v sociálnej 

oblasti, najmä zákona č. 305/2005 

Z. z. , zákon 36/2005 Z.z.  zákon č. 

448/2008 Z.z.. Supervíziu 

realizujem individuálnou a 

skupinovou formou pre oblasť 

pomáhajúcich profesií a 

organizácie.   

Prešovská univerzita v 

Prešove         

Filozofická fakulta  

sociálna práca

 24. 4. 2017

adresa:         Lackovce  

161.      066 01 

Humenné       telefónne 

číslo:     0905 317 775

email:   

jevcakova.magdalena@

centrum sk             iný 

kontakt:

JEVČÁKOVÁ Magdaléna,  Mgr. 



92.
sp. 11671/2017-

M_OSSODRZS

V sociálnej oblasti pracujem od 

roku 1994. Mám pracovné 

skúsenosti, sú s výkonom v 

terénnej a poradenskej činnosti, 

riadiacej a lektorskej a to v štátnej 

správe i v treťom sektore. Som 

zakladeteľkou a riaditeľkou 

neziskovej organizácie Naše 

slniečka, n.o. a zároveň garantkou 

akreditovaných programov - zákon 

305/2005. Ďalšie odborné 

vedomosti a skúsenosti som získala 

absolvovaním akreditovaných 

kurzov a ďalšieho vzdelávania ako 

napr. Terénna sociálna práca, 

Terénna sociálne práca s 

didfunkčnou rodinou, Koučing v 

rodinných vzťahoch, 

Špecializovaná príprava 

pracovníkov vykonávajúcich 

sociálnu prevenciu so zameraním 

na závislosti. V oblasti SPOD a SK 

pracujem priamo s klientom - 

biologické rodiny a ich členovia, 

jednotlivci a náhradné rodiny. 

Mám skúsenosti s aplikáciou 

právnych predpisov v sociálnej 

oblasti, najmä zákona č. 305/2005 

Z. z. , zákon 36/2005 Z.z.  zákon č. 

448/2008 Z.z.. Supervíziu 

realizujem individuálnou a 

skupinovou formou pre oblasť 

pomáhajúcich profesií a 

organizácie.   

Prešovská univerzita v 

Prešove         

Filozofická fakulta  

sociálna práca

 24. 4. 2017

adresa:         Lackovce  

161.      066 01 

Humenné       telefónne 

číslo:     0905 317 775

email:   

jevcakova.magdalena@

centrum sk             iný 

kontakt:

JEVČÁKOVÁ Magdaléna,  Mgr. 



93.
sp. 11639/2017-

M_OSSODRZS
MEDVECKÝ Matej,  Mgr. 

adresa:       Cintorínska 

16,       900 29 Nová 

Dedinka telefónne 

číslo:     0907 542 069

email:   

matej.medvecky@yaho

o.com                   iný 

kontakt:

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

Od roku 2010 sa venuje 

problematike ľudských práv a 

nedobrovoľnej migrácii v prostredí 

Slovenska. Za týmto účelom 

založil mimovládnu organizáciu na 

podporu utečencov z Tibetu. 

Spolupracuje s momovládnymi 

organizáciami zabezpečujúcimi 

služby pre žiadateľov o azyl, 

azylantov, cudzincov s doplnkovou 

ochranou ako aj pre cudzincov vo 

fáze vyhostenia či dobrovoľného 

návratu. Pracuje ako projektový 

manažér, má skúsenosti s prácou s 

dobrovoľníkmi a jedným z jeho 

cieľov je podpora supervízie v 

treťom sektore. 

 24. 4. 2017



94.
sp. 11768/2017-

M_OSSODRZS
BUKOVSKÁ Vladimíra, Mgr. 

adresa:           Mlynský 

Sek 346,    941 02 

Lipová pri Nových 

Zámkoch    telefónne 

číslo:     0911 908 757

email:            

vladimira35@gmail.co

m                           iný 

kontakt:

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

Po absolvovaní vysokoškolského 

štúdia v odbore sociálna práca som 

začala pracovať v sociálnej oblasti 

na pozícii sociálna pracovníčka v 

zariadení sociálnych služieb s 

rôznymi typmi klientov. Počas 

svojej praxe som absolvovala 

mnohé vzdelávacie programy 

zamerané na sociálne poradenstvo, 

sociálnu prácu, komunikačné 

zručnosti a manažérske zručnosti. 

Získala som osvedčenia z 

odborného vzdelávania 

supervízorov v sociálnej práci. 

Mám skúsenosti s poskytovaním 

skupinovej supervízie najmä 

pracovníkom zariadenia sociálnych 

služieb. 

 24. 4. 2017



95.
sp. 11679/2017-

M_OSSODRZS
IVANOVÁ  Liliana,  PhDr. , MBA

adresa:             Byster 

č. 52,          044 41 

Sady nad Torysou         

telefónne číslo:      

0905 125 769

email:   

lilianaivanova1@gmail

.com                      iný 

kontakt:

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. , 

n.o. v Bratislave 

sociálna práca

Pôsobí ako stredoškolský pedagóg 

odboru sociálno- výchovný 

pracovní, má vysokoškolské 

vzdelanie III. Stupňa v odbore 

sociálna práca, príležitostne 

prednáša na vysokej škole ISM v 

Prešove ako odborník z praxe, 

aktívne prezentuje dramatoterapiu 

na vedeckých konferenciách, 

realizuje dramatoterapiu, proces aj 

výstupy s klientmi, v domovoch 

sociálnych služieb, v 

mimovládnych organizáciách 

venujúcich sa občanom so 

zdarvotným postihnutím, liečebno-

výchovnom sanatóriu, útulku a 

dennom stacionári, realizuje 

supervíziu pre vychovávateľov 

detského domova mimovládneho 

sektora. 

 28. 4. 2017



96.
sp. 13126/2017-

M_OSSODRZS
MACKOVÁ Alžbeta, Mgr.

adresa:             Inštitút 

Krista Veľkňaza,              

059 73 Žakovce 30     

telefónne číslo: 

052/4592180

email: 

mackova@ikv.sk       

iný kontakt:

Prešovská univerzita v 

Prešove,        sociálna 

práca

Absolventka FF PU v Prešove, 

odbor sociálna práca. Ešte počas 

štúdia som absolvovala dlhodobý 

sociálno- psychologický výcvik 

pod vedením Doc. PhDr. 

Kredátusa, PhD. a neskôr aj výcvik 

"supervízia v pomáhajúcich 

profesiách". Od r. 2004 pracujem v 

sociálnej oblasti, predovšetkým so 

závislými klientmi, bezdomovcami 

a telesne postihnutými - v dôsledku 

závislosti, týrané ženy s deťmi. 

Mám skúsenosť aj s prácou v 

krízovom stredisku pre matky s 

deťmi. Od r. 2014 pracujem v 

Inštitúte Krista Veľkňaza v 

Žakovciach ako sociálna 

pracovníčka. Vediem sociálne 

poradenstvo, kde sa stretávam s 

rôznorodou klientelou (v útulku;v 

resoc. stredisku; DSS; zariadení 

núdzového bývania) a rozmanitými 

situáciami, kde využívam 

individuálne, skupinové a 

komunitné formy soc. práce. 

Okrem týchto foriem často pri tejto 

klientele využívam aj krízovú 

intervenciu.

16.05.2017

97. 16.05.2017

Vyštudovala som odbor sociálna 

práca na Pedagogickej fakulte UK 

v Bratislave. Mám ukončený 

supervízny výcvik, 

psychoterapeutický výcvik - 

prístup zameraný na človeka, 

výcvik v motivačných rozhovoroch 

a arteterapeutické výcviky. V 

minulosti som sa venovala práci v 

teréne s aktívnymi užívateľmi drog 

a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise. 

Pracovala som ako terapeutka vo 

viacerých zariadeniach pre 

drohovo závislé osoby. Niekoľko 

rokov som pôsobila ako 

vysokoškolská učiteľka na 

Pedagogickej fakulte UK, Katedre 

sociálnej práce. Necelé tri roky 

som pracovala v Centre 

pedagogicko - psychologického 

poradenstva a prevencie. V 

súčasnosti pracujem ako 

psychoterapeutka, supervízorka a 

lektorka. Som supervízorkou 

viacerým resocializačným 

zariadeniam, detským domovom a 

iným neziskovým organizáciám.

Univerzita 

Komenského v 

Bratislave,         

sociálna práca

adresa:             Krížna 

19,             811 07 

Bratislava       

telefónne číslo:         

0907 163 983         

email: 

spalekova.marta@gmai

l.com                      iný 

kontakt:

ŠPALEKOVÁ Marta, Mgr.
sp. 13175/2017-

M_OSSODRZS



97. 16.05.2017

Vyštudovala som odbor sociálna 

práca na Pedagogickej fakulte UK 

v Bratislave. Mám ukončený 

supervízny výcvik, 

psychoterapeutický výcvik - 

prístup zameraný na človeka, 

výcvik v motivačných rozhovoroch 

a arteterapeutické výcviky. V 

minulosti som sa venovala práci v 

teréne s aktívnymi užívateľmi drog 

a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise. 

Pracovala som ako terapeutka vo 

viacerých zariadeniach pre 

drohovo závislé osoby. Niekoľko 

rokov som pôsobila ako 

vysokoškolská učiteľka na 

Pedagogickej fakulte UK, Katedre 

sociálnej práce. Necelé tri roky 

som pracovala v Centre 

pedagogicko - psychologického 

poradenstva a prevencie. V 

súčasnosti pracujem ako 

psychoterapeutka, supervízorka a 

lektorka. Som supervízorkou 

viacerým resocializačným 

zariadeniam, detským domovom a 

iným neziskovým organizáciám.

Univerzita 

Komenského v 

Bratislave,         

sociálna práca

adresa:             Krížna 

19,             811 07 

Bratislava       

telefónne číslo:         

0907 163 983         

email: 

spalekova.marta@gmai

l.com                      iný 

kontakt:

ŠPALEKOVÁ Marta, Mgr.
sp. 13175/2017-

M_OSSODRZS



98.
sp. 13178/2017-

M_OSSODRZS
JANSKÁ Lenka, Mgr. 

adresa:            Školská 

276/86,      955 01 

Nemčice        telefónne 

číslo:         0918 336 

753         

email: 

lenkajanska@pobox.sk                               

iný kontakt:

Trnavská univerzita so 

sídlom v Trnave, 

študijný odbor: 

pedagogika, študijný 

program: sociálna 

pedagogika

V roku 2008 som ukončila 

vysokoškolské štúdium na 

Trnavskej univerzite - Sociálna 

pedagogika. Absolvovala som 

kurzy v oblasti komunikačných 

zručností. Od roku 1994 pôsobím v 

sociálnej oblasti. V oblasti 

sociálnych služieb pracujem od 

roku 2015. Som absolventkou 

supervízneho výcviku. V praxi 

aplikujem supervíziu individuálnu 

a skupinovú, zameranú na 

pracovný proces a tímovú prácu 

zamestnancov v sociálnych 

službách. Mám skúsenosti s 

rodinným, terénnym, 

individuálnym poradenstvom. V 

minulosti v prevažnej miere išlo o 

fyzické osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím a ich 

rodinnými príslušníkmi. V 

súčasnosti so sociálnymi 

pracovníkmi a prijímateľmi 

sociálnych služieb.

16.05.2017



99.

Suprevízorka má skúsenosti  v 

oblasti závislostí  (alkoholizmu, 

drog, nelátkových závislostí) viac 

než 20 rokov. Taktiež poskytuje 

individuálne a skupinové sociálne 

poradenstvo spoluzávislým 

klientom a dospelým deťom 

alkoholikov (aj iných závislostí). 

Pracovala šesť rokov v 

resocializačnom stredisku ako 

sociálny terapeut. Ďalej 

participovala na  projektoch 

primárnej a sekundárnej prevencie. 

V súčasnosti pracuje ako sociálny 

poradca v ambulantnom krízovom 

centre. Profesijné a supervízne 

skúsenosti má aj z oblasti sanácie 

a výchovných opatrení. Supervíziu 

taktiež poskytuje azylovým 

centrám (pre týrané ženy), detským 

domovom, Charite (streetwork pre 

bezdomovcov), mestskému úradu a 

ÚPSVaR. Skúsenosti má aj z 

oblasti vzdelávania,  facilitovala 

výcviky sebapoznávanie, 

komunikáciu, asertivitu a 

supervíziu na akademickej pôde. 

Pracovné a študijné pobyty 

absolvovala vo Fínsku, Anglicku a 

v USA, kde pôsobila 2 roky v 

sociálnej oblasti, viac 

info:www.andreavasilescu.sk

07.06.2017

Trnavská univerzita so 

sídlom v Trnave 

Fakulta ošetrovateľstva 

a sociálnej práce 

sociálna práca

adresa: 

telefónne číslo:           

0915896411

e-mail: 

andreavasilescu@hotm

ail.com

iný kontakt: 

www.andreavasilescu.s

k

VASILESCU Andrea, PhDr., PhD.

sp. 24770/2011-

I/25ZS                       

sp. 14297/2017-

M_OSSODRZS



100.

sp. 25257/2011-

I/25ZS                       

sp. 14278/2017-

M_OSSODRZS

KLISKÁ Ľudmila, Mgr.

adresa:          Pobrežná 

22,              945 56 

Dulovce

telefónne číslo:           

0903 550 840

e-mail: 

kliska.ludmila@gmail.

com

iný kontakt: 

Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre 

Fakulta sociálnych vied 

a zdravotníctva          

sociálna práca  

Mám dlhoročnú prax v oblasti 

sociálno-právnej ochrany 

a sociálnej kurately. Moje  

skúsenosti sú hlavne s  realizáciou 

opatrení podľa zákona č. 305/2005 

Z.z., zákona č. 36/2005 Z.z. 

a zákona č. 448/2008, Z.z. a s nimi 

súvisiacimi právnymi 

predpismi.Prostredníctvom 

inštitútu Virgínie Satirovej som 

absolvovala   vzdelávanie v oblasti 

„Práca s jednotlivcom, párom, 

a rodinou“, mám skúsenosti v 

problematike „Domáceho násilia a 

„Obchodovanie s ľuďmi“.  

Momentálne sa venujem mládeži, 

kde vediem skupinové stretnutia, 

ako lektorka v oblasti prevencie 

kriminality a drogových závislostí. 

V súčasnosti spolupracujem 

s akreditovaným subjektom, ako 

terénny pracovník pri realizácii 

projektov v spolupráci s ÚPSVaR. 

Aktívne sa venujem sociálnemu 

poradenstvu a komunitnej práci.

09.06.2017



101.
sp. 7706/2012-I/25ZS                    

sp. 14279/2017-

M_OSSODRZS

DREISIGOVÁ Ingrid, PhDr. Mgr.

adresa:        Galaktická 

č. 12,    040 12 Košice

telefónne číslo:           

0904 585 224

e-mail: 

i.dreisigova@gmail.co

m

iný kontakt: 

Trnavská univerzita v 

Trnave Fakulta 

zdravotníctva  a 

sociálnej práce: 

sociálna práca. Vysoká 

škola zdravotníctva a 

sociálnej práce svätej 

Alžbety: 

ošetrovateľstvo

Vyštudovala som sociálnu prácu na 

Trnavskej univerzite. Počas svojej 

praxe v sociálnej práci som 

absolovovala akreditované 

vzdelávacie programy Supervízia v 

pomáhajúcich profesiách (240 

hod.) v Asociácii supervízorov a 

sociálnych poradcov v Bratislave. 

Príprava sociálneho poradcu (160 

hod.), Terénna sociálna práca s 

dysfunkčnou rodinou (280 hod.). V 

súčasnosti pracujem externe v n. o. 

Miesto pod slnkom. Supervíziu 

vykonávam od ukončenia výcviku 

v roku 2009 a to individuálnu ako 

aj skupinovú pre sociálnych 

poradcov pracujúcich v rámci 

priorít pre úrady práce v 

projektoch sanácie a práce s deťmi 

s výchovnými problémami. Od 

roku 2015 vykonávam aj 

supervízie v Detských domovoch. 

Mám dlhodobú prax v 

zdravotníckom zariadení ako 

manažérka kvality.

09.06.2017



102.
sp. 2363/2012-I/25ZS                    

sp. 14283/2017-

M_OSSODRZS

ZÁMEČNÍK Pavol, Mgr.

adresa:       Mikovíniho 

20,       949 11 Nitra

telefónne číslo:           

0910 105 925

e-mail: 

zamecnik.pavol@gmail

.com

iný kontakt: 

Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre 

Fakulta sociálnych vied 

a zdravotníctva          

sociálna práca  so 

zameraním na 

poradenstvo

Absolvoval som dlhodobý výcvik v 

psychoanalytickej psychoterapii, 

som vo výcviku párovej a rodinnej 

psychoanalytickej psychoterapii.

- Od r. 2007 psychoterapeut v 

detskom domove Topoľčany

- Od r. 2010 súkromná prax v 

psychoanalytickej psychoterapii v 

Nitre 

- Od roku 2010 vykonávam 

supervíziu vo viacerých 

zariadeniach sociálnej oblasti

- Skúsenosti so sociálno-

psychologickými výcvikmi

- Zakladajúci člen Slovenskej 

spoločnosti pre psychoanalytickú 

psychoterapiu

09.06.2017



103.
sp. 4394/2012-I/25ZS                    

sp. 14544/2017-

M_OSSODRZS

POPTRAJANOVSKI Slavko, 

PhDr., PhD.

adresa:                      

Lesík delostrelcov, 080 

01 Prešov

telefónne číslo:           

0905 636 073

e-mail: 

slavkop@centrum.sk

iný kontakt: 

Univerzita sv. Cyrila a 

Metoda v SKOPJE 

Filozofická fakulta    

filozofia

Mám dlhoročnú prax v sociálnej 

oblasti. Pôsobil som ako 

vychovávateľ a vedúci výchovy v 

DeD sv. Nikolaja v 

Medzilaborciach. Mám poznatky z 

práce so starými ľuďmi ako aj s 

deťmi a mladými s rôznymi 

zdravotnými ťažkosťami. Mám 

skúsenosti s realizáciou zákona 

305/2005 a zákona 448/2008. 

Toho času pôsobím ako riaditeľ 

CSS "Slnečný dom" v Prešove, kde 

poskytujeme sociálne služby 

mladým so špeciálnymi potrebami, 

deťmi v krízovom stredisku, 

špecializované poradenstvo ako aj 

sociálne služby prijímateľom v 

podporovanom bývaní.

14.06.2017



104. 14.06.2017

sp. 16991/2011-

I/25ZS                     

sp. 14551/2017-

M_OSSODRZS

Odborná spôsobilosť výkonu 

supervízie od roku 2005. Výcvik v 

supervízii pod vedením nemeckého 

supervízora Martina Scherpnera. 

Profesijné skúsenosti získané 

realizáciou supervízií 

individuálnych a skupinových, 

prípravou programov a plánov 

supervízií pre zariadenia 

sociálnoprávnej ochrany a 

sociálnych služieb, škôl, 

pracovníkov štátnej a verejnej 

správy, ako aj organizácií v 

komerčných službách.  Súčasťou 

supervíznej praxe je aj príprava 

budúcich supervízorov, 

lektorovanie a sprevádzanie v 

procese odbornej prípravy 

budúcich supervízorov. Docentka v 

odbore sociálna práca, prednáša na 

detašovaných pracoviskách 

Vysokej školy zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety v 

Bratislave, vedie občianske 

združenie Zrkadlenie, o. z., ktoré 

organizuje aktivity a pomoc 

ľuďom, ktorí sú ochotní zvyšovať 

kvalitu svojho života 

prostredníctvom riadenej 

sebareflexie a agogicky vnímať 

proces rozvoja svojej osobnosti, 

riešením problémových situácií v 

živote ako aj posilňovaním silných 

stránok osobností pre zvládanie 

záťažových situácií. Súvisiace 

absolvované výcviky : PRIDE, 

Komunikačný – Pražskou 

Mahlerovou školou, Zvládanie 

záťažových situácií a Práca s 

rizikovým klientom. 

Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre 

Fakulta sociálnych vied          

sociálna práca  

adresa:                       

Banícka 508/41,        

056 01 Gelnica

telefónne číslo:          

0915 787 489

e-mail: 

hunyadiova@gmail.co

m

iný kontakt: 

HUNYADIOVÁ Stanislava doc., 

PhDr., PhD.



104. 14.06.2017

sp. 16991/2011-

I/25ZS                     

sp. 14551/2017-

M_OSSODRZS

105.

Počas svojej dlhoročnej praxe 

v oblasti sociálnoprávnej ochrany 

a sociálnej kurately  som 

absolvovala akreditované 

vzdelávacie programy. Mám 

skúsenosti s realizáciou 

legislatívnych noriem Zák. č. 

305/2005 Z.z., Zák. č. 36/2005 

Z.z. a so súvisiacimi právnymi 

normami.Angažujem sa pri práci  

s mládežou, ako lektorka výchovno- 

vzdelávacích programov v rámci 

prevencie kriminality mládeže. 

Spolupracujem s akreditovaným 

subjektom pri realizácii projektov 

v spolupráci s ÚPSVaR,  ako 

terénny sociálny pracovník. Mám 

skúsenosti v oblasti prevencie  

drogových závislostí, v minulosti 

som spolupracovala s neziskovými 

organizáciami, ktoré sa venovali  

uvedenej 

problematike.Momentálne som 

zamestnancom Ministerstva vnútra 

SR. V sociálnej oblasti pôsobím aj 

ako dobrovoľník

14.06.2017

adresa:                      

Vnútorná okružná 

2941/55, 945 01 

Komárno

telefónne číslo:           

0903 867 669

e-mail: 

adrianagrup@gmail.co

m

iný kontakt: 

GRUPÁČOVÁ Adriana, Mgr.

sp. 25257/2011-

I/25ZS                        

sp. 14561/2017-

M_OSSODRZS

Odborná spôsobilosť výkonu 

supervízie od roku 2005. Výcvik v 

supervízii pod vedením nemeckého 

supervízora Martina Scherpnera. 

Profesijné skúsenosti získané 

realizáciou supervízií 

individuálnych a skupinových, 

prípravou programov a plánov 

supervízií pre zariadenia 

sociálnoprávnej ochrany a 

sociálnych služieb, škôl, 

pracovníkov štátnej a verejnej 

správy, ako aj organizácií v 

komerčných službách.  Súčasťou 

supervíznej praxe je aj príprava 

budúcich supervízorov, 

lektorovanie a sprevádzanie v 

procese odbornej prípravy 

budúcich supervízorov. Docentka v 

odbore sociálna práca, prednáša na 

detašovaných pracoviskách 

Vysokej školy zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety v 

Bratislave, vedie občianske 

združenie Zrkadlenie, o. z., ktoré 

organizuje aktivity a pomoc 

ľuďom, ktorí sú ochotní zvyšovať 

kvalitu svojho života 

prostredníctvom riadenej 

sebareflexie a agogicky vnímať 

proces rozvoja svojej osobnosti, 

riešením problémových situácií v 

živote ako aj posilňovaním silných 

stránok osobností pre zvládanie 

záťažových situácií. Súvisiace 

absolvované výcviky : PRIDE, 

Komunikačný – Pražskou 

Mahlerovou školou, Zvládanie 

záťažových situácií a Práca s 

rizikovým klientom. 

Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre 

Fakulta sociálnych vied          

sociálna práca  

adresa:                       

Banícka 508/41,        

056 01 Gelnica

telefónne číslo:          

0915 787 489

e-mail: 

hunyadiova@gmail.co

m

iný kontakt: 

HUNYADIOVÁ Stanislava doc., 

PhDr., PhD.

Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre 

Fakulta sociálnych vied 

a zdravotníctva          

sociálna práca  



106.

sp. 20005/2011-

I/25ZS                        

sp. 15080/2017-

M_OSSODRZS

VAŇO Samuel, Mgr.

adresa:                      

Leštiny č. 117,          

026 01 Dolný Kubín

telefónne číslo:           

0903 133 369

e-mail: 

samuel.vano@gmail.co

m

iný kontakt: 

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce v 

Bratislave        sociálna 

práca 

Vzdelávanie dospelých - lektor, 

základné a špecializované sociálne 

poradenstvo, sociálna terapia, 

terénna sociálna práca, mediácia. 

Od roku 2005 Seprvízia 

individuálna, skupinová pre 

činnosti a organizácie v rámci 

Zákona 305/2005 Z.z.,, Zákona 

448/2008 Z.z., lektorovanie a 

výkon sipervízie vzdelávania 

dospelých, výkon supervízie 

organizácií pre oblasť 

pomáhajúcich profesií, a komerčnú 

oblasť, výkon supr supervízie.

15.06.2017

107.

sp. 20004/2011-

I/25ZS                      

sp. 15081/2017-

M_OSSODRZS

VAŇOVÁ ELENA, Mgr.

adresa:                       

Leštiny č. 117,          

026 01 Dolný Kubín

telefónne číslo:           

0907 748 404

e-mail: 

elenka.vanova@gmail.

com

iný kontakt: 

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave  

sociálna práca 

Vzdelávanie dospelých, 

lektorovanie akreditovaného 

vzdelávania MŠ, základné a 

špecializované sociálne 

poradenstvo, sociálna terapia, 

terénna sociálna práca, supervízia 

v sociálnej práci od roku 2005, 

supervízia v komerčnej oblasti, 

individuálna, skupinová pre 

činnosti a organizácie v rámci 

Zákona č. 305/2005 Z.z.,, Zákona 

č. 448/2008 Z.z., lektorovanie a 

výkon supervízie lektorov 

vzdelávania dospelých, super 

supervízia, výkon supervízie pre 

organizácie a pre oblasť 

pomáhajúcich profesií, a komerčnú 

oblasť. Interný doktorand TU v 

Trnave.

15.06.2017



108.

sp. 17467/2011-

I/25ZS                     

sp. 15088/2017-

M_OSSODRZS

NYITRAYOVÁ Emília, PhDr.

adresa:                      

K.Harmosa č.6,         

Nová Stráž,             945 

04 Komárno

telefónne číslo:      

0907 041 457

e-mail: 

milka.nyitrayova@gma

il.com

iný kontakt: 

UK v Bratislave, 

Filozofická fakulta, 

pedagogika-

psychológia

Počas svojej praxe som 4 roky 

pracovala ako psychologička v 

socilánych a zdravotnckych 

zariadeniach pre deti a od roku 

1994 som v riadiacej pozícii v 

zariadení sociálnych služieb pre 

ľudí so zdravotným postihnutím a 

pre seniorov. V rámci zvyšovania 

kvalifikácie som absolvovala 

vzdelávanie zamerané na 

manažérske a sociláne 

zručnosti.Odbornú prípravu 

supervízie som ukončila v januári 

r.2011. Supervíziu vykoávam pre 

zariadenia sociálnych služieb : 

zostavovanie programu supervízie, 

skupinové a tímové supervízne 

stretnutia s pracovníkmi zariadení. 

16.06.2017



109.
sp. 3221/2012-I/25ZS                    

sp. 15089/2017-

M_OSSODRZS

MOLNÁROVÁ Darina,  Mgr.

adresa:                      

Štúrova 18,             986 

01 Fiľakovo

telefónne číslo:      

0948 333 065

e-mail: 

darimama@azet.sk

iný kontakt: 

Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre 

Fakulta sociálnych vied 

a zdravotníctva          

sociálna práca  

Aktívne pracujem v sociálnej 

oblasti od roku 1997, najprv som 

bola zamestnancom Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny. Mám 

dlhodobé skúsenosti s prácou s 

ľuďmi (rodina, deti, seniori). V 

súčasnosti pôsobím ako sociálna 

pracovníčka v domove dôchodcov. 

Mám prehĺbené znalosti a 

zručnosti s prácou so seniormi ich 

aktivizácia, realizujem tréningy 

pamäti a vediem sociálne 

poradenstvo. Získala som aj 

pedagogickú spôsobilosť na 

vyučovanie odborných predmetov. 

V roku 2011 som absolvovala 

supervízny výcvik na Vysokej 

škole zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety. Robím 

individuálnu a skupinovú 

supervíziu zameranú na pracovný 

proces a skupinovú prácu 

zamestnancov v sociálnej oblasti. 

Aj v maďarčine.

16.06.2017



Vyštudovala som sociálnu prácu na 

Prešovskej univerzite. V sociálnej 

sfére sa pohybujem v priebehu 

celej profesionálnej kariéry. 

Pracovala som na úseku sociálno-

právnej ochrany so zameraním na 

náhradnú rodinnú starostlivosť, 

podieľala som sa na transformácii 

detských domovov v Prešovskom 

kraji a taktiež na transformácii 

zariadení sociálnych služieb - 

domovov sociálnych služieb  a 

zariadení pre seniorov so 

zameraním na zlepšenie kvality 

života klientov. Počas svojej praxe 

som absolvovala rôzne 

akreditované vzdelávacie 

programy, medzi ktoré patrí aj 

program "Supervízie v 

pomáhajúcich profesiách" (240 

hodín)  v Asociácii supervízorov a 

sociálnych poradcov v Bratislave. 

Spolupracujem s neziskovou 

organizáciou Miesto pod slnkom, 

n.o. kde som sa podieľala na 

realizácii programu sanácia 

rodinného prostredia. Supervíziu 

vykonávam po ukončení kurzu od 

roku 2009 - individuálnu a 

skupinovú pre sociálnych poradcov 

v spomínanej organizácii, pre 

zamestnancov v zariadeniach 

sociálnych služieb a detských 

domovoch. 

BUZGÓOVÁ Anna, Mgr.

sp. 11367/2012-

I/25ZS                      

sp. 15090/2017-

M_OSSODRZS

23.05.2012110.

Prešovská univerzita v 

Prešove       Filozofická  

fakulta sociálna práca

adresa:           

Šmeralova 15,        080 

01 Prešov

telefónne číslo:     0903 

029 148

e-mail: 

a.buzgoova@centrum.s

k

iný kontakt: 



111.

sp. 17806/2011-

I/25ZS                       

sp. 15091/2017-

M_OSSODRZS 

KOZELOVÁ Alica, PhDr.

adresa:           Rakovec 

nad Ondavou 198,        

072 03 Michalovce

telefónne číslo: 

0907585603, 

e-mail: 

alicakozelova@gmail.c

om

iný kontakt: 

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety  v Bratislave 

sociálna práca 

Od roku 1989 pracujem v sociálnej 

oblasti. Počas praxe som 

absolvovala výcviky so zameraním 

na  na prácu s prijímateľom ako 

zvládanie agresívneho správania, 

vzdelávacie aktivity organizované  

RPSP ako aj inými vzdelávacími 

inštitúciami ako efektívna 

komunikácia a využitie asertivity v 

práci. Mám skúsenosti s vedením 

sociálno- psychologických 

výcvikov študentov sociálnej práce 

ako aj so sociálnym poradenstvom.   

Od roku 2011  pravidelne 

vykonávam supervíziu vo 

viacerých inštitúciach. Mám 

skúsenosti s realizáciou 

legislatívnych noriem Zákona 

č.448/2008 Z.z., Zákona č. 

305/2005 Z.z., a Zákona  

č.36/2005 Z.z v znení neskorších 

prepisov.

V súčastnosti pôsobím v zariadení 

sociálnych služieb, kde využívam 

svoje teoretické vedomosti a 

praktické skúsenosti pri práci a 

ľuďmi s intelektovou dizabilitou.

22.06.2017



112.

sp. 22572/2011-

I/25ZS                       

sp. 15092/2017-

M_OSSODRZS

SUČANSKÁ Erika, PhDr.

adresa:                    A. 

Štefanku 6/20,       965 

01 Žiar nad Hronom

telefónne číslo:     0905 

180 199

e-mail: 

esucanska@centrum.sk

iný kontakt: 

Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre              

Fakulta sociálnych vied                

sociálna práca  

Mám ukončené magisterské a 

rigorózne štúdium v odbore 

sociálna práca na UKF v Nitre. V 

sociálnej oblasti pôsobím od roku 

2003. Od roku 2012 aktívne 

vykonávam supervíziu v rôznych 

zariadeniach sociálnych služieb. 

Vo svojej práci sa venujem aj 

vzdelávacej činnosti zamestnancov 

prcujúcich v sociálnych službách. 

Neustále sa vzdelávam a svoje 

vedomosti využívam pri riadení 

zariadenia sociálnych služieb.

26.06.2017



113.

sp. 11114/2012-

I/25ZS                       

sp. 15095/2017-

M_OSSODRZS

ROHÁČEK Marek, Mgr.

adresa:                   Pri 

kríži 40,            841 02 

Bratislava

telefónne číslo:     0907 

706 522

e-mail: 

rohacek@navrat.sk

iný kontakt: 

UK v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, 

vychovávateľstvo pre 

osoby vyžadujúce 

osobitnú starostlivosť - 

sociálna práca

V oblasi SPO pracujem od roku 

1994 ako poradca, sociálny 

pracovník a manažér. Pracoval 

som aj s problémovou mládežou, s 

deťmi s mentálnym postihnutím a 

ľuďmi so závislosťou.Absolvoval 

som sociálno-psychologický 

výcvik dynamického sneru, 

supervízny výzvik a výcvik 

mediácie. Venujem sa rozvoju 

rodinných foriem starostlivosti o 

deti, práci s rodinou v kríze, 

systémovým zmenám 

sociálnoprávnej ochrany detí. Učil 

som na Katedre sociálnej práce na 

PdF UK v Bratislave, publikujem a 

prednášam. Supervíziu realizujem 

individuálnou a skupinovou 

formou pre poradcov a manažérov. 

Rozbiehal som systém supervízie 

vo viacerých organizáciách. Teší 

ma supervízia ako sprevádzanie 

zamerané na celoživotný koncept 

človeka, presahujúci pracovnú 

oblasť, pre ľudí s víziou.

26.06.2017



114.

Univerzita P.J. Šafárika 

v Košiciach 

pedagogická fakulta 

učiteľstvo pre 1. stupeň 

ZŠ

adresa:     Komenského 

2659/9,  069 01 Snina

telefónne číslo:     0908 

802 802

e-mail: 

jan.srenkel@gmail.com

iný kontakt: 

www.csszatisie.sk

sp. 22040/2011-

I/25ZS                       

sp. 15096/2017-

M_OSSODRZS

Odborná spôsobilosť vykonávať 

supervíziu nadobudnutá 

akreditovaným výcvikom 

absolvovaným v rokoch 

2009/2010. Profesijné skúsenosti 

získané realizáciou skupinových a 

individuálnych supervízií, 

prípravou supervíznych programov 

a plánov supervízií pre zariadenia 

sociálnych služieb a zariadenia 

sociálnoprávnej ochrany, ako aj 

organizácie v komerčných 

službách. Supervízna prax 

nadobudnutá s riadiacimi a 

sociálnymi pracovníkmi v rámci 

skupinovej a individuálnej 

supervízie pracovníkov ÚPSVaR - 

OSPODaSK v PSK a KSK, 

terapeutmi, vychovávateľmi, 

opatrovateľkami a zdravotnými 

sestrami v zariadeniach sociálnych 

služieb i detských domovoch. 

Súčasťo supervíznej praxe je aj 

účasť v troch N8rodných 

projektoch. Súvisiace absolvované 

výcviky a vzdelávacie programy: 

PRIDE, Manažér kvality v 

sociálnych službách, Manažment 

riadenia zmien v kontexte 

transformačného plánu, 

Systematické vzdelávanie - služby 

orientované na človeka. Publikačná 

činnosť v odboroch sociálna práca 

a špeciálna pedagogika.

28.06.2017ŠRENKEL Ján, PhDr.



114.

115.

Aktívne pracujem v sociálnej 

oblasti od roku 2001, najskôr ako 

učiteľka odborných predmetov na 

nadstavbovom pomaturitnom 

štúdiu na OA v Šuranoch, neskôr 

ako sociálny pracovník na oddelení 

sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately a v zariadení na 

výkon rozhodnutia súdu. 

Supervíziu vykonávam od 

ukončenia výcviku v roku 2009. 

Som členom Asociácie 

supervízorov a sociálnych 

poradcov. Pôsobím ako supervízor 

a lektor vo vzdelávacích 

projektoch OZ Prosocia, ktoré sú 

akreditované Ministerstvom práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR. 

Aktuálne vykonávam supervíziu 

pre zamestnancov ÚPSVR Nové 

Zámky a ÚPSVR Levice v rámci 

"NP Podpora rozvoja sociálnej 

práce v rodinnom prostredí 

klientov v oblasti sociálnych vecí a 

rodiny". V zmysle zabezpečenia 

štandardu kvality poskytovania 

sociálnych služieb vykonávam 

supervíziu pre zamestnancov 

Hospicu Sv. Frantška z Assisi, n. o. 

Palárikovo.

06.07.2017

Trnavská univerzita v 

Trnave

Fakulta zdravotníctva a 

sociálnej práce

sociálna práca

adresa:                      G. 

Bethlena 34,       940 

01 Nové Zámky

telefónne číslo:      

0904 054 815

e-mail: 

esekova.monika@gmai

l.com 

iný kontakt: 

Univerzita P.J. Šafárika 

v Košiciach 

pedagogická fakulta 

učiteľstvo pre 1. stupeň 

ZŠ

adresa:     Komenského 

2659/9,  069 01 Snina

telefónne číslo:     0908 

802 802

e-mail: 

jan.srenkel@gmail.com

iný kontakt: 

www.csszatisie.sk

EŠEKOVÁ Monika, Mgr. 

sp. 12516/2012-

I/25ZS                       

sp. 15517/2017-

M_OSSODRZS

sp. 22040/2011-

I/25ZS                       

sp. 15096/2017-

M_OSSODRZS

Odborná spôsobilosť vykonávať 

supervíziu nadobudnutá 

akreditovaným výcvikom 

absolvovaným v rokoch 

2009/2010. Profesijné skúsenosti 

získané realizáciou skupinových a 

individuálnych supervízií, 

prípravou supervíznych programov 

a plánov supervízií pre zariadenia 

sociálnych služieb a zariadenia 

sociálnoprávnej ochrany, ako aj 

organizácie v komerčných 

službách. Supervízna prax 

nadobudnutá s riadiacimi a 

sociálnymi pracovníkmi v rámci 

skupinovej a individuálnej 

supervízie pracovníkov ÚPSVaR - 

OSPODaSK v PSK a KSK, 

terapeutmi, vychovávateľmi, 

opatrovateľkami a zdravotnými 

sestrami v zariadeniach sociálnych 

služieb i detských domovoch. 

Súčasťo supervíznej praxe je aj 

účasť v troch N8rodných 

projektoch. Súvisiace absolvované 

výcviky a vzdelávacie programy: 

PRIDE, Manažér kvality v 

sociálnych službách, Manažment 

riadenia zmien v kontexte 

transformačného plánu, 

Systematické vzdelávanie - služby 

orientované na človeka. Publikačná 

činnosť v odboroch sociálna práca 

a špeciálna pedagogika.

28.06.2017ŠRENKEL Ján, PhDr.



116.
sp. 7582/2012-I/25ZS                   

sp. 16346/2017-

M_OSSODRZS

BOHOVICOVÁ Milada, Mgr.

adresa:              Rosina 

204, 013 22

telefónne číslo:     0907 

517 626

e-mail: 

milada.bohovicova@na

vrat.sk

iný kontakt: 

UK v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, 

sociálna práca  

Som absolventkou UK Bratislava, 

odbor sociálna práca. Ako sociálna 

pracovníčka pracujem od r. 1987, 

najskôr v štátnej správe, od r. 1999 

v mimovládnej organizácii  Návrat 

o.z. Mojou profesionálnou témou 

je sociálno právna ochrana. 

Absolvovala som supervízny 

výcvik, psychoterapeutický výcvik 

v rozsahu 570 hodín a výcvik v 

mimosúdnej mediácii.  Mám 

skúsenosti so supervíziou pre 

detské domovy, profesionálnych 

rodičov, poradenských 

pracovníkov.

24.07.2017

115.

Aktívne pracujem v sociálnej 

oblasti od roku 2001, najskôr ako 

učiteľka odborných predmetov na 

nadstavbovom pomaturitnom 

štúdiu na OA v Šuranoch, neskôr 

ako sociálny pracovník na oddelení 

sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately a v zariadení na 

výkon rozhodnutia súdu. 

Supervíziu vykonávam od 

ukončenia výcviku v roku 2009. 

Som členom Asociácie 

supervízorov a sociálnych 

poradcov. Pôsobím ako supervízor 

a lektor vo vzdelávacích 

projektoch OZ Prosocia, ktoré sú 

akreditované Ministerstvom práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR. 

Aktuálne vykonávam supervíziu 

pre zamestnancov ÚPSVR Nové 

Zámky a ÚPSVR Levice v rámci 

"NP Podpora rozvoja sociálnej 

práce v rodinnom prostredí 

klientov v oblasti sociálnych vecí a 

rodiny". V zmysle zabezpečenia 

štandardu kvality poskytovania 

sociálnych služieb vykonávam 

supervíziu pre zamestnancov 

Hospicu Sv. Frantška z Assisi, n. o. 

Palárikovo.

06.07.2017

Trnavská univerzita v 

Trnave

Fakulta zdravotníctva a 

sociálnej práce

sociálna práca

adresa:                      G. 

Bethlena 34,       940 

01 Nové Zámky

telefónne číslo:      

0904 054 815

e-mail: 

esekova.monika@gmai

l.com 

iný kontakt: 

EŠEKOVÁ Monika, Mgr. 

sp. 12516/2012-

I/25ZS                       

sp. 15517/2017-

M_OSSODRZS



adresa:                      

Tulská 28,             974 

04 Banská Bystrica

telefónne číslo:           

0907 886 616

e-mail:               

zilincikova@supervizia

.sk

iný kontakt: 

ŽILINČÍKOVÁ  Dana,  Mgr.

sp. 994/2012-I/25ZS                  

sp. 16349/2017-

M_OSSODRZS

25.07.2017

Univerzita Mateja Bela 

v Banskej Bystrici     

Pedagogická fakulta  

sociálna pedagogika

Od roku 2004 poskytujem 

individuálne i skupinové supervízie 

(prípadové i rozvojové), supervízie 

pre organizácie,  tímy  a vedúcich  

pracovníkov a supervízie 

projektov.  Poskytovala som 

supervízie pre pracovníkov 

detských domovov (riaditeľov, 

vychovávateľov, sociálnych 

pracovníkov i profesionálnych 

rodičov), ale aj  v  zariadeniíach 

sociálnych služieb, pracovníkov 

oddelení  SPoaSK , pracovníkov 

samosprávy , akreditovaných 

subjektov , a mimovládne 

organizácie .  Absolvovala som 

výcviky v systemickej a naratívnej 

terapii, terapii dotykom,   kurzy 

v poradenstve, mediácií 

a facilitácií, vzdelávanie v oblasti 

attachmentu a  FASD. Od roku 

1999 pracujem v oblasti SPOaSK   

priamo s klientom (biologické 

rodiny a tehotné ženy  v ohrození,  

pestúnske a adoptívne rodiny a deti 

v nich) v pozícií poradkyne, 

vzdelávateľky  a  terapeutky. Som 

členka Asociácie supervízorov 

a sociálnych poradcov,  venujem  

sa vzdelávaniu sociálnych 

pracovníkov a budúcich 

supervízorov.  Špecializujem sa aj 

na menežment  a kvalitatívnu 

evaluáciu  prípadov, procesov 

, služieb, sieťovanie  a  advokáciu. 

Od roku 2005 mám zabezpečenú 

individuálnu externú supervíziu na 

svoju prácu s klientom i  moju  

vedúcu pozíciu.

117.



adresa:                      

Tulská 28,             974 

04 Banská Bystrica

telefónne číslo:           

0907 886 616

e-mail:               

zilincikova@supervizia

.sk

iný kontakt: 

ŽILINČÍKOVÁ  Dana,  Mgr.

sp. 994/2012-I/25ZS                  

sp. 16349/2017-

M_OSSODRZS

25.07.2017

Univerzita Mateja Bela 

v Banskej Bystrici     

Pedagogická fakulta  

sociálna pedagogika

KOVAĽOVÁ Lenka, Mgr.
sp.16354/2017-

M_OSSODRZS

Sociálnej práci sa venujem od roku 

2008. Vysokoškolské vzdelanie II. 

stupňa v sociálnej práci som 

ukončila v roku 2013. Mám tiež 

ukončené doplňujúce pedagogické 

štúdium v BA v roku 2015. Výcvik 

supervízorov v sociálnej práci v 

rozsahu 240 hodín som 

absolvovala na Inštitúte ďalšieho 

vzdelávania sociálnych 

pracovníkov, VŠZaSP sv. Alžbety, 

n. o. v roku 2016/17. Počas svojej 

profesionálnej činnosti aplikujem 

získané poznatky z výcviku 

suúervízora v soc. práci v praxi. 

Mojou cieľovou skupinou, s ktorou 

pracujem, sú seniori a osoby so 

zdravotným postihnutím. Som 

odborným garantom pre 

poskytovanie sociálnych služieb v 

dennom stacionári pre seniorov a 

osoby so zdravotným postihnutím. 

Počas praxe v sociálnej práci som 

sa venovala ľuďom závislým od 

alkoholu a drog, opatrovateľskej 

službe, sociálnej práci v domove 

sociálnych služieb a zariadení pre 

seniorov, zastávala som pozíciu 

ako opatrovateľka, sociálna 

pracovníčka, vedúca zariadenia, 

ergoterapeutka, sociálna 

poradkyňa. Počas svojej praxe som 

absolovovala viacero 

akreditovaných vzdelávacích 

programov: napr. sociálno- 

psychologický výcvik, kurz tvorby 

individuálnych rozvojových 

plánov, opatrovateľský kurz, kurz 

štandardizácie kvality sociálnych 

služieb, atď.

Od roku 2004 poskytujem 

individuálne i skupinové supervízie 

(prípadové i rozvojové), supervízie 

pre organizácie,  tímy  a vedúcich  

pracovníkov a supervízie 

projektov.  Poskytovala som 

supervízie pre pracovníkov 

detských domovov (riaditeľov, 

vychovávateľov, sociálnych 

pracovníkov i profesionálnych 

rodičov), ale aj  v  zariadeniíach 

sociálnych služieb, pracovníkov 

oddelení  SPoaSK , pracovníkov 

samosprávy , akreditovaných 

subjektov , a mimovládne 

organizácie .  Absolvovala som 

výcviky v systemickej a naratívnej 

terapii, terapii dotykom,   kurzy 

v poradenstve, mediácií 

a facilitácií, vzdelávanie v oblasti 

attachmentu a  FASD. Od roku 

1999 pracujem v oblasti SPOaSK   

priamo s klientom (biologické 

rodiny a tehotné ženy  v ohrození,  

pestúnske a adoptívne rodiny a deti 

v nich) v pozícií poradkyne, 

vzdelávateľky  a  terapeutky. Som 

členka Asociácie supervízorov 

a sociálnych poradcov,  venujem  

sa vzdelávaniu sociálnych 

pracovníkov a budúcich 

supervízorov.  Špecializujem sa aj 

na menežment  a kvalitatívnu 

evaluáciu  prípadov, procesov 

, služieb, sieťovanie  a  advokáciu. 

Od roku 2005 mám zabezpečenú 

individuálnu externú supervíziu na 

svoju prácu s klientom i  moju  

vedúcu pozíciu.

25.07.2017

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety  v Bratislave, 

sociálna práca 

adresa:              

Postupimska 33,     040 

22 Košice          

telefónne číslo:        

0948 139 685

e-mail: 

iný kontakt: 

118.

117.



119.

sp. 18130/2011-

I/25ZS                       

sp. 16362/2017-

M_OSSODRZS

MÁTEL Andrej,

doc., PhDr., ThDr., PhD.

adresa:                   951 

42  Zbehy č. 773 (okres 

Nitra).

telefónne číslo:      

0911 565 136

e-mail: 

andrej.matel@gmail.co

m

iný kontakt: 

UK v Bratislave, 

Rímskokatolícka 

cyrilometodská 

bohoslovecká fakulta 

katolícka teológia

Má dlhoročnú prax v sociálnej 

práci s obeťami domáceho násilia 

(12 rokov) a s osobami bez 

domova (5 rokov) ako sociálny 

pracovník a špecializovaný 

sociálny poradca. Supervíziu 

poskytuje od roku 2011aj v ďalších 

zariadeniach sociálnych služieb - 

DSS a ZPS, ako aj v zariadeniach 

SPOD a SK.

26.07.2017

KOVAĽOVÁ Lenka, Mgr.
sp.16354/2017-

M_OSSODRZS

Sociálnej práci sa venujem od roku 

2008. Vysokoškolské vzdelanie II. 

stupňa v sociálnej práci som 

ukončila v roku 2013. Mám tiež 

ukončené doplňujúce pedagogické 

štúdium v BA v roku 2015. Výcvik 

supervízorov v sociálnej práci v 

rozsahu 240 hodín som 

absolvovala na Inštitúte ďalšieho 

vzdelávania sociálnych 

pracovníkov, VŠZaSP sv. Alžbety, 

n. o. v roku 2016/17. Počas svojej 

profesionálnej činnosti aplikujem 

získané poznatky z výcviku 

suúervízora v soc. práci v praxi. 

Mojou cieľovou skupinou, s ktorou 

pracujem, sú seniori a osoby so 

zdravotným postihnutím. Som 

odborným garantom pre 

poskytovanie sociálnych služieb v 

dennom stacionári pre seniorov a 

osoby so zdravotným postihnutím. 

Počas praxe v sociálnej práci som 

sa venovala ľuďom závislým od 

alkoholu a drog, opatrovateľskej 

službe, sociálnej práci v domove 

sociálnych služieb a zariadení pre 

seniorov, zastávala som pozíciu 

ako opatrovateľka, sociálna 

pracovníčka, vedúca zariadenia, 

ergoterapeutka, sociálna 

poradkyňa. Počas svojej praxe som 

absolovovala viacero 

akreditovaných vzdelávacích 

programov: napr. sociálno- 

psychologický výcvik, kurz tvorby 

individuálnych rozvojových 

plánov, opatrovateľský kurz, kurz 

štandardizácie kvality sociálnych 

služieb, atď.

25.07.2017

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety  v Bratislave, 

sociálna práca 

adresa:              

Postupimska 33,     040 

22 Košice          

telefónne číslo:        

0948 139 685

e-mail: 

iný kontakt: 

118.



120.
                                   

sp. 16363/2017-

M_OSSODRZS

ADAM Peter, Mgr

adresa:                   

Vlastenecké námestie 

8, 851 01 Bratislava.

telefónne číslo:      

0908 042 145

e-mail: 

iný kontakt: 

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety  v Bratislave, 

sociálna práca 

Vyštudoval sociálnu prácu a 

pracuje v treťom sektore už od 

roku 2004. Stál pri vzniku 

viacerých projektov v 

problematike ľudí bez domova. V 

tejto dobe sa venuje hlavne 

fundraisingu, supervízii sociálnych 

pracovníkov a manažovaniu 

občianskeho združenia Vagus. Za 

4 roky sa Vagus stal aj vďaka 

nemu lídrom v riešení 

problematiky ľudí bez domova v 

Bratislave a prináša inovatívne 

prístupy zo zahraničia. V 

spolupráci s kolegami pracuje na 

Národnej aj Mestskej stratégii 

riešenia problematiky ľudí bez 

domova. Vo voľnom čase sa 

venuje svojej rodine a je 

milovníkom dobrej kávy.

31.07.2017



Odborná spôsobilosť:            Mgr. 

štúdium  odbor Aplikovaná 

sociálna práca v r. 2010, na UKF 

v Nitre, výcvik Trénera sociálnych 

zručností(ASSP/2012),akreditovan

é vzdelávanie- Supervízia 

v sociálnej práci (240 h.) pod 

vedením prof. Milana Schavela, 

prof. Jána Gaburu, prof. Andreja 

Mátela, Doc. Tibora Romana a i. 

(2017). Abslovovaný seminár 

Východiská a podmienky 

hodnotenia kvality poskytovaných 

služieb v SR/ Štandardy kvality 

pod vedením Miroslava Cangára. 

Frekventantka vzdelávacieho 

programu Socioterapie, pod 

vedením prof. Jána Gaburu.      

Prax:                                       

V rámci výkonu TSP a sociálnej 

práce v zariadení núdzového 

bývania: poskytovanie 

špecializovaného poradenstva so 

zameraním na prácu s ľuďmi bez 

domova, práca s jednotlivcom 

a rodinou, pôsobenie za účelom 

podpory sociálnych zmien 

a zabezpečenia systematickej 

pomoci, participácia na tvorbe 

koncepčných materiálov. 

V súčasnosti na pozícii 

regionálneho koordinátora 

Národného projektu.

08.08.2017

Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre             

sociálna práca

adresa:             Slnečná 

12,            927 05 Šaľa 

telefónne číslo:     0902 

697 184      

e-mail: 

renatazeleznikova@gm

ail.com

iný kontakt: 

ZELEZNÍKOVÁ Renáta, Mgr.
sp. 16934/2017-

M_OSSODRZS
121.



122.

sp. 20896/2011-

I/25ZS                       

sp. 17409/2017-

M_OSSODRZS

KRET Stanislav, Mgr.

adresa:            Vážska 

697,               018 63 

Ladce

telefónne číslo:      

0903 405 241

e-mail: 

chosrove@gmail.com

iný kontakt: 

UK v Bratislave, 

Fakulta telesnej 

výchovy a športu 

učiteľstvo všeobecne 

vzdelávacích 

predmetov  

Učiteľská a vychovávateľská 

prax, práca s mentálne 

postihnutými ľuďmi, 

vzdelávanie dospelých, 

supervízor  od roku 2005, 

supervízie v neziskových 

organizáciách.

28.08.2017

123.

sp. 18967/2011-

I/25ZS                     

sp. 17410/2017-

M_OSSODRZS

SLIVKA Marcel, Mgr.

adresa: Bielocerkevská 

2,  040 22 Košice

telefónne číslo:     0915 

993 888,      0949 

040309

e-mail: 

slivkamarcel@gmail.co

m

iný kontakt: 

Česká republika

Univerzita Palackého v 

Olomouci Filozofická 

fakulta psychológia

Vyštudoval som psychológiu na FF 

UP v Olomouci a teológiu na 

CMTF UP v Olomouci. 

Absolvoval som dlhodobý výcvik 

v Gestalt psychoterapii. 

V sociálnej oblasti pracujem od 

roku 2005 ako psychológ a od roku 

2010 aj ako supervízor. Supervíziu 

som vykonával v zariadeniach pre 

seniorov, v zariadeniach 

podporovaného bývania, 

v zariadení opatrovateľskej služby, 

v rehabilitačnom stredisku, 

v domovoch sociálnych služieb, 

v denných stacionároch, 

v komunitných centrách, 

v útulkoch, v domove na polceste, 

v zariadeniach núdzového bývania,  

v detských domovoch a v hospici.  

31.08.2017



124.
sp. 18207/2017-

M_OSSODRZS

JAMBOROVÁ Renáta, PhDr., 

PhD.

adresa:                 

Závodná 8/A,         821 

06 Bratislava

telefónne číslo:     0904 

940 317

e-mail: 

rena.jamborova@gmail

.com

iný kontakt: 

Univerzita 

Komenského v 

Bratislave, 

Pedagogická fakulta, 

sociálna práca

Predmet môjho záujmu: sociálne 

služby, komunitné plánovanie, 

terénna sociálna práca. V 

súčasnosti pracujem ako odborný 

asistent na TFTU v Bratislave. 

Supervidujem komunitné služby a 

projekt Menora (dobrovoľníci v 

rodine) v Centre pre rodinu v 

Dúbravke na Bazovského ul., 

Bratislava.

21.09.2017



12.10.2017

Univerzita 

Komenského v 

Bratislave, 

Pedagogická fakulta, 

sociálna práca

adresa:                   Za 

humnami 90/27,    951 

35 Veľké Zálužie  

telefónne číslo:     0908 

545 619

e-mail: 

iný kontakt: 

BALÁŽIOVÁ Petra, PhDr., PhD.
sp. 19079/2017-

M_OSSODRZS
125.

PhDr. Petra Balážiová, PhD., po 

ukončení vysokoškolského štúdia 

na UK Bratislava v študijnom 

odbore sociálna práca v roku 2003, 

začala pracovať v Psychiatrickej 

nemocnici Veľké Zálužie na 

pozícii sociálny pracovník, kde 

pracuje dodnes. 10 rokov pôsobí 

ako vysokoškolský pedagóg. Má za 

sebou publikačnú činnosť 

odborných článkov, zameraných 

hlavne na závislosť, 

spoluzávislosť, doliečovanie, 

resocializáciu závislých ako aj ich 

kvalitu života.  Bola súčasťou  

tímu expertov na vzdelávacie 

programy pre zamestnancov 

rezortu MPSVR. T.č. pracuje v 

Centre poradensko - intervenčných 

služieb Budúcnosť, n.o. Nitra, kde 

poskytuje špecializované sociálne 

poradenstvo osobám ohrozeným 

násilím v kontexte závislosti, 

závislým klientom od rôznych 

psychoaktívnych látok, ako aj ich 

rodinným príslušníkom. Od 

februára 2017, kedy ukončila kurz 

supervízie v ASSP v BA, je 

akreditovanou supervízorkou v 

sociálnych službách. Poskytuje 

individuálnu a skupinovú 

supervíziu v DeD a ZSS. 



126.

UK v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, 

sociálna práca  

adresa:        

Račianska 143, 831 

54 Bratislava

telefónne číslo:     

0907 685 554

e-mail: 

lenka.klesken@gmail

.com

iný kontakt: 

KLESKEŇ Lenka, PhDr., PhD.
sp. 19664/2017-

M_OSSODRZS

V mimovládnom sektore som 10 

rokov pôsobila ako projektová 

manažérka, lektorka a sociálna 

pracovníčka. Mojimi klientmi boli 

hlavne ľudia vo/po výkone trestu 

a ich rodiny, deti s poruchami 

správania a ich rodiny a ľudia 

s psychiatrickou diagnózou. Popri 

práci s klientmi som pracovala ako 

pedagogička a výskumná 

pracovníčka (katedry sociálnej 

práce a  liečebnej pedagogiky). 

Absolvovala som niekoľko 

akreditovaných kurzov 

zameraných na poradenstvo, 

tréning, manažment a mediáciu. 

Ako lektorka a supervízorka 

pôsobím tak v mimovládnom ako 

aj štátnom a súkromnom sektore, 

kde supervíziu poskytujem 

v rôznych formách pre 

pracovníkov rôznych stupňov a 

profesií. V súčasnosti pracujem 

v štátnej službe, kde je mojou 

agendou hlavne sociálna práca 

a ďalšie vzdelávanie.

26.10.2017



127.

128.

V oblasti sociálnej práce pôsobím 

od r. 2002.

2004-2013 terapeut v 

resocializačnom stredisku Domov 

nádeje Prešov. 

2013 – 2017 Koordinátor 

sociálnych služieb v GKCCH 

Prešov.

Skúsenosti s realizáciou 

legislatívnych noriem Z.č. 

305/2005 Z.z., Z.č. 448/2008 Z.z., 

organizačné, personálne riadenie, 

metodické vedenie ambulantných a 

pobytových zariadení, zriaďovanie 

ss a ich odbornou garanciou.

PUP FF 2004-2008, 500 hod. 

Využitie ASUP v doliečovaní 

závislých od legálnych a neleg. 

drog.

VŠZaSP sv. Alžbety 2009, 100 

hod. Zvyšovanie kompetencií 

pracovníkov v resoc. starostlivosti 

o osoby so závislosťou.

VŠZaSP sv. Alžbety 2010, 240 

hod. Výcvik supervízorov v 

sociálnej práci.

2011-2017 Zodpovedný zástupca 

akreditácie  Z.č.305/2005 Z.z., 

(Resocializačné stredisko). 

2013-2017 Zodpovedný zástupca  

akreditácie na odbornú činnosť 

Špecializované sociálne 

poradenstvo Z.č. 448/2008 Z.z.

Pôsobím ako inštruktor skalného 

lezenia.

Od roku 2004 pracujem v oblasti 

sociálnoprávnej ochrany detí, 11 

rokov som pôsobila v riadiacej 

pozícii v zariadení SPODaSK. 

Mám bohaté skúsenosti a zručnosti 

v oblasti metodiky výchovno-

vzdelávacieho procesu s ohľadom 

na špecifiká a individuálne potreby 

dieťaťa, v oblasti pracovno- 

právnej, manažérskej, lektorskej. 

Ovládam kompetenčný model a 

koučing, som aktívny lektor. Pri 

vzdelávaní sa zameriavam na 

aktuálne trendy vo výchove a 

sociálnej práci s rodinou dieťaťa. 

Ovládam model vedenia 

prípadových konferencií, najnovšie 

metódy práce s rodinou ako aj 

diagnostiku rodinného prostredia v 

prepojení na výchovu a 

poskytovanú starostlivosť dieťaťu 

a príslušné zákony. V spolupráci s 

rôznymi organizáciami 

pripravujem vzdelávacie semináre, 

workshopy a aktívne sa venujem 

supervízii (individuálnej, 

skupinovej, tímovej a riadiacej).

16.11.2017
sp. 20442/2017-

M_OSSODRZS

09.01.2018

Prešovská univerzita 

v Prešove       

Filozofická  fakulta 

sociálna práca

adresa:                   

Jána Nováka 27, 080 

01 Prešov       

telefónne číslo:     

0905 151 343

e-mail: 

rosto.labuda@gmail.

com

iný kontakt: 

LABUDA Rostislav, Mgr.
sp. 7980/2018-

M_OSSODRZS

126.

UK v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, 

sociálna práca  

adresa:        

Račianska 143, 831 

54 Bratislava

telefónne číslo:     

0907 685 554

e-mail: 

lenka.klesken@gmail

.com

iný kontakt: 

KLESKEŇ Lenka, PhDr., PhD.
sp. 19664/2017-

M_OSSODRZS

V mimovládnom sektore som 10 

rokov pôsobila ako projektová 

manažérka, lektorka a sociálna 

pracovníčka. Mojimi klientmi boli 

hlavne ľudia vo/po výkone trestu 

a ich rodiny, deti s poruchami 

správania a ich rodiny a ľudia 

s psychiatrickou diagnózou. Popri 

práci s klientmi som pracovala ako 

pedagogička a výskumná 

pracovníčka (katedry sociálnej 

práce a  liečebnej pedagogiky). 

Absolvovala som niekoľko 

akreditovaných kurzov 

zameraných na poradenstvo, 

tréning, manažment a mediáciu. 

Ako lektorka a supervízorka 

pôsobím tak v mimovládnom ako 

aj štátnom a súkromnom sektore, 

kde supervíziu poskytujem 

v rôznych formách pre 

pracovníkov rôznych stupňov a 

profesií. V súčasnosti pracujem 

v štátnej službe, kde je mojou 

agendou hlavne sociálna práca 

a ďalšie vzdelávanie.

26.10.2017

Univerzita Mateja 

Bela v Banskej 

Bystrici     

Pedagogická fakulta 

učiteľstvo pre prvý 

stupeň základnej 

školy

adresa:                   Na 

Úvetrí 74,       032 02 

Závažná Poruba,              

okres Liptovský 

Mikuláš       

telefónne číslo:     

0915 837 511    

e-mail: 

zuzanafabry@centru

m.sk

iný kontakt: 

ĎURKOVÁ FÁBRYOVÁ 

Zuzana, Mgr.



128.

V oblasti sociálnej práce pôsobím 

od r. 2002.

2004-2013 terapeut v 

resocializačnom stredisku Domov 

nádeje Prešov. 

2013 – 2017 Koordinátor 

sociálnych služieb v GKCCH 

Prešov.

Skúsenosti s realizáciou 

legislatívnych noriem Z.č. 

305/2005 Z.z., Z.č. 448/2008 Z.z., 

organizačné, personálne riadenie, 

metodické vedenie ambulantných a 

pobytových zariadení, zriaďovanie 

ss a ich odbornou garanciou.

PUP FF 2004-2008, 500 hod. 

Využitie ASUP v doliečovaní 

závislých od legálnych a neleg. 

drog.

VŠZaSP sv. Alžbety 2009, 100 

hod. Zvyšovanie kompetencií 

pracovníkov v resoc. starostlivosti 

o osoby so závislosťou.

VŠZaSP sv. Alžbety 2010, 240 

hod. Výcvik supervízorov v 

sociálnej práci.

2011-2017 Zodpovedný zástupca 

akreditácie  Z.č.305/2005 Z.z., 

(Resocializačné stredisko). 

2013-2017 Zodpovedný zástupca  

akreditácie na odbornú činnosť 

Špecializované sociálne 

poradenstvo Z.č. 448/2008 Z.z.

Pôsobím ako inštruktor skalného 

lezenia.

09.01.2018

Prešovská univerzita 

v Prešove       

Filozofická  fakulta 

sociálna práca

adresa:                   

Jána Nováka 27, 080 

01 Prešov       

telefónne číslo:     

0905 151 343

e-mail: 

rosto.labuda@gmail.

com

iný kontakt: 

LABUDA Rostislav, Mgr.
sp. 7980/2018-

M_OSSODRZS



129.

sp. 24123/2012-

M_OSSODARZS   sp. 

8735/2018-

M_OSSODRZS

HALUŠKOVÁ Eva, Doc. PhDr., 

PhD.

adresa:                    

Záhradná 796/A,  

900 46 Most pri 

Bratislave

telefónne číslo:      

0918 754 584       

email: 

evah.haluskova@gm

ail.com

iný kontakt: 

Prešovská univerzita 

v Prešove       

Filozofická fakulta 

Sociálna práca 

V súčasnosti pôsobí na 

Vysokej škole zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety 

v Bratislave. Má prax v 

sociálnej oblasti, (6 rokov - 

UPSVAR). V praxi sa 

venuje realizácii výcvikov v 

supervízii, komunikácii a 

sebapoznávania, 

sebahodnotenia, riadeniu i 

realizácii projektov. V rámci 

vedeckej a publikačnej 

činnosti sa venuje oblasti 

sociálneho zabezpečenia, 

sociálnej patológii a 

metódam sociálnej práce.

11.01.2018



130.
sp. 21857/2017-

M_OSSODRZS
VALENTOVÁ Zdenka, PhDr.

adresa:                    

Petöfiho č. 106,     

943 01 Štúrovo

telefónne číslo:      

0915 740 153

email: 

valzdenka@gmail.co

m

iný kontakt: 

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety  v Bratislave,        

sociálna práca 

Sociálnej práci sa venujem 

od roku 2008. Výcvik 

supervízorov som 

absolvovala na Inštitúte 

ďalšieho vzdelávania 

VŠZaSP sv. Alžbety, n. o. v 

období 2016/2017. Počas 

mojej profesionálnej praxe 

som pracovala s ľuďmi 

odkázanými na pomoc v 

hmotnej núdzi, s 

nezamestnanými a s klientmi 

v zariadeniach sociálnych 

služieb.

15.01.2018



131.
sp. 8731/2018-

M_OSSODRZS
KUCHÁROVÁ Gabriela, Mgr.

adresa:                    

Hurbanova 4,       052 

01 Spišská Nová Ves

telefónne číslo:      

0948 113 029,   0902 

095 817

email: 

gabi.kucharova@gma

il.com

iný kontakt: 

Univerzita 

Konštantína Filozofa 

v Nitre            

Fakulta sociálnych 

vied a zdravotníctva          

sociálna práca  

V sociálnej oblasti pôsobím od roku 

1994. V súčasnosti pracujem ako 

poradkyňa špecializovaného 

sociálneho poradenstva v Spišskej 

Novej Vsi. Mám dlhoročnú prax v 

práci s rodinami, s osobami v rôznych 

krízových situáciách a mladými 

dospelými. 

Počas svojej praxe som absolvovala 

viacero akreditovaných vzdelávacích 

výcvikov: Príprava sociálneho 

poradcu, Terénna sociálna práca s 

dysfunkčnou rodinou, Vzdelávanie 

koordinátorov  Rodinnej skupinovej 

konferencie, Mediácia, Lektor, Tréning 

trénerov sociálnych zručností, 

Facilitácia a pod.

Výcvik Supervízie som absolvovala v 

ASSP pod vedením prof.Gaburu.

Od roku 2016 poskytujem individuálne 

a skupinové supervízie odborníkom v 

pomáhajúcich profesiách, 

pracovníkom v detských domovoch, 

sociálnym poradcom neštátnych 

subjektov pracujúcich v rámci priorít 

pre úrady práce a odborníkom v 

poradenských službách.

Som členom Profesijnej rady Komory 

sociálnych pracovníkov a asistentov 

sociálnej práce.

17.01.2018



132.

sp. 22116/2012-

M_OSSODR ZS   sp. 

9365/2018-

M_OSSODRZS

DEREVJANÍKOVÁ Štefánia, 

PhDr., PhD.

adresa:              

Byster 100,          044 

41 Sady nad Torysou 

/ Byster

telefónne číslo:    

0905 946 459

email: 

stefania.derevjanikov

a@gmail.com

iný kontakt: 

Univerzita 

P.J.Šafárika v 

Košiciach        

Fakulta verejnej 

správy             

verejná správa

Od roku 2005 pôsobí v 

oblasti sociálnoprávnej 

ochrany detí  a sociálnej 

kurately. Supervíziu realizuje 

v zariadeniach na výkon 

rozhodnutia súdu, domovoch 

sociálnych služieb, 

komunitných centrách, ďalej 

pre zamestnancov úradov 

práce, sociálnych vecí a 

rodiny či terénnych 

sociálnych pracovníkov, ako 

aj študentov sociálnej práce. 

Má skúsenosti s 

realizovaním supervízie v 

zahraničí, kde pracovala ako 

kvalifikovaný sociálny 

pracovník. Venuje sa taktiež 

lektorovaniu, výučbe 

študentov v sociálnej práci, 

ako aj rodinnej mediácii 

(akreditovaný výcvik má 

absolvovaný v roku 2011).

02.02.2018



133.

134.

Odborné a špecializované poradenstvo 

v sociálnych oblastiach - SPODaSK, 

DeD, krízové strediská, tretí sektor, 

bezpečnosti a psychológií. Supervízor 

je tiež profesionálny zdravotnícky 

pracovník a má bohaté skúsenosti zo 

zdravotníctva. Rozumie procesom a 

zdravotnej oblasti (ošetrovateľstvo, 

urgentná starostlivosť, geriatria). 

Bohatá prax v teréne a krízových 

situáciách. Nastavenie procesov vo 

firmách, analýza potrieb, tvorba 

efektívnych tímov, riešenie firemných 

procesov a projektov. Stres 

manažment, rozvoj a práca na sebe, 

výcviky v softskills. Psychologická 

diagnostika, psychoterapia ako aj 

špecializované bezpečnostné výcviky a 

kurzy. Individuálny a profesionálny 

prístup a férovosť. 

05.02.2018

Vysoká škola 

zdrvotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

adresa:               

Pavla Horova 22, 841 

08 Bratislava 

telefónne číslo:    

0948 112 155   

e-mail: 

andrejremsik@gmail.

com 

iný kontakt: 

REMŠÍK Andrej, Mgr.
sp. 9428/2018-

M_OSSODRZS

Odborná profesijná skúsenosť a 

spôsobilosť v sociálnej oblasti: od 

roku 1995, t.j. 22 rokov pracujem 

vo vedúcich pracovných pozíciách 

v zariadeniach soiálnych služieb a 

v oblasti sociálneho poradenstva.                            

Mám ukončený odborný kurz 

"Manažment zariadení sociálnej 

starostlivosti" v akreditácii 

MPSVaR SR.                                   

V roku 1998 som získal v 

akreditácii MPSVaR SR osobitnú 

odbornú spôsobilosť pre výkon 

vedúcej funkcie v zariadeniach 

sociálnej starostlivosti.                 V 

akreditácii Centrum Memory n.o. 

Bratislava som absolvoval v 

rokoch 2006 - 2008 vzdelávacie 

programy "Tréning pamäti a 

aktivačný program pre seniorov" a 

"Tréning pamäti a terapeuticko-

aktivačný program pre ľudí s 

poruchami pamäti".            

Odbornú certifikovanú prípravu 

supervízora som získal v novembri 

2011, mám profesné skúsenosti z 

prípravy a realizácie programov a 

procesov supervízie v zariadeniach 

sociálnych služieb - skupinovej a 

individuálnej supervízie.

05.02.2018

Vysoká škola   

ekonomická v    

Bratislave         

Fakulta ekonomiky 

služieb a cestovného 

ruchu           

Ekonomika služieb a 

cestovného ruchu

adresa:       

Jánošíkova 14,       

979 01 Rimavská 

Sobota

telefónne číslo:     

0908 965 606

e-mail: 

babka@rsnet.sk

iný kontakt: 

MLYNÁR Jozef, Ing.
sp. 3636/2012-I/25ZS                  

sp. 9419/2018-

M_OSSODRZS



135.

Mám skúsenosti s poskytovaním 

supervízie pracovníkom v 

pomáhajúcich profesiách.

V súčasnosti pôsobím v Centre pre 

liečbu drogových závislostí.  

Spolupracujem pri realizácii rodinného 

sociálneho poradenstva pri práci so 

závislými a ich rodinnými 

príslušníkmi.

Spolupracujem s ASKAS-zúčastňujem 

sa ich odborných konferencií ako 

odborný poradca, tiež som 

zakladateľkou A-Klubu v Čadci, kde 

pôsobím ako terapeut.

Okrem absolvovania vzdelávania v 

supervízii, som absolventkou 

akreditovaného vzdelávania:

Systemická párová a rodinná terapia v 

Košickom inštitúte pre systemickú 

skúsenosť ,

Programy 12 krokov pre zotavovanie 

sa zo závislosti,

špecializácia v špecializačnom odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v 

psychiatrii.

06.02.2018

Vysoká škola 

zdrvotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

adresa:               

Školská 394,       013 

13 Rajecké Teplice 

telefónne číslo:    

0903 133 311   

e-mail: 

sedova.d@gmail.com 

iný kontakt: 

ŠEDOVÁ Darina, Mgr.
sp. 9695/2018-

M_OSSODRZS

134.

Odborné a špecializované poradenstvo 

v sociálnych oblastiach - SPODaSK, 

DeD, krízové strediská, tretí sektor, 

bezpečnosti a psychológií. Supervízor 

je tiež profesionálny zdravotnícky 

pracovník a má bohaté skúsenosti zo 

zdravotníctva. Rozumie procesom a 

zdravotnej oblasti (ošetrovateľstvo, 

urgentná starostlivosť, geriatria). 

Bohatá prax v teréne a krízových 

situáciách. Nastavenie procesov vo 

firmách, analýza potrieb, tvorba 

efektívnych tímov, riešenie firemných 

procesov a projektov. Stres 

manažment, rozvoj a práca na sebe, 

výcviky v softskills. Psychologická 

diagnostika, psychoterapia ako aj 

špecializované bezpečnostné výcviky a 

kurzy. Individuálny a profesionálny 

prístup a férovosť. 

05.02.2018

Vysoká škola 

zdrvotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

adresa:               

Pavla Horova 22, 841 

08 Bratislava 

telefónne číslo:    

0948 112 155   

e-mail: 

andrejremsik@gmail.

com 

iný kontakt: 

REMŠÍK Andrej, Mgr.
sp. 9428/2018-

M_OSSODRZS



sp. 8737/2018-

M_OSSODRZS

135.

136.

137.

Mám skúsenosti s poskytovaním 

supervízie pracovníkom v 

pomáhajúcich profesiách.

V súčasnosti pôsobím v Centre pre 

liečbu drogových závislostí.  

Spolupracujem pri realizácii rodinného 

sociálneho poradenstva pri práci so 

závislými a ich rodinnými 

príslušníkmi.

Spolupracujem s ASKAS-zúčastňujem 

sa ich odborných konferencií ako 

odborný poradca, tiež som 

zakladateľkou A-Klubu v Čadci, kde 

pôsobím ako terapeut.

Okrem absolvovania vzdelávania v 

supervízii, som absolventkou 

akreditovaného vzdelávania:

Systemická párová a rodinná terapia v 

Košickom inštitúte pre systemickú 

skúsenosť ,

Programy 12 krokov pre zotavovanie 

sa zo závislosti,

špecializácia v špecializačnom odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v 

psychiatrii.

06.02.2018

Vysoká škola 

zdrvotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

adresa:               

Školská 394,       013 

13 Rajecké Teplice 

telefónne číslo:    

0903 133 311   

e-mail: 

sedova.d@gmail.com 

iný kontakt: 

ŠEDOVÁ Darina, Mgr.
sp. 9695/2018-

M_OSSODRZS

MÓZEŠ Peter, Mgr., PhD.

adresa:                 Láb 

747,              900 67 

Láb              telefónne 

číslo:    0918 581 916     

e-mail: 

peto.mozes@gmail.c

om

iný kontakt: 

Univerzita 

Komenského v 

Bratislave, 

Pedagogická fakulta, 

sociálna práca

Vyštudoval som odbor sociálna 

práca na PdF UK v Bratislave a 

ukončil doktorandské štúdium 

v odbore sociálna práca na PdF 

UK v Bratislave. Absolvoval 

som dlhodobý výcvik v 

Logoterapii a Existenciálnej 

Analýze v Brne a dlhodobý 

výcvik v supervízii v Asociácii 

supervízorov a sociálnych 

poradcov (ASSP). V súčasnosti 

pôsobím ako sociálny 

pracovník v rámci Rodinnej 

poradne a Poradne pre ľudí 

po/vo výkone trestu v ASSP. 

Okrem poskytovania supervízií 

pôsobím aj ako lektor (ASSP) a 

mentor pre pracovníkov 

UPSVaR - SPODaSK.

27.02.2018

sp. 9723/2018-

M_OSSODRZS
HAMBÁLEK Vladimír, Mgr.

adresa:               

Cabanova 42,       841 

02 Bratislava 

telefónne číslo:    

0905 323 201   

e-mail: 

vladimir@coachingpl

us.org 

iný kontakt: 

Univerzita 

Komenského v 

Bratislave, 

Pedagogická fakulta, 

sociálna práca

Psychoterapeut, kouč, supervízor pre 

oblasť sociálnych služieb, tréner 

manažérskych zručností. Po 

vysokoškolskom štúdiu sociálnej práce 

absolvoval postgraduálne vzdelávanie 

v psychoterapii, supervízii a 

vzdelávaní manažmentu. Ďalej sa 

kontinuálne vzdeláva v metódach 

organizačného rozvoja. Je 

psychoterapeutom akreditovaným 

Slovenskou psychoterapeutickou 

spoločnosťou a supervízorom 

Asociácie supervízorov a sociálnych 

poradcov a Asociácie manželských a 

rodinných poradcov. Koučing a 

supervíziu aplikuje v rôznych 

organizačných kontextoch, 

individuálne aj tímovo. Od roku 2003 

pôsobí ako tréner manažérskych 

zručností, tímovej práce a koučingu. Je 

členom Slovenskej asociácie koučov 

(SAKO).

09.02.2018



sp. 8737/2018-

M_OSSODRZS
137. MÓZEŠ Peter, Mgr., PhD.

adresa:                 Láb 

747,              900 67 

Láb              telefónne 

číslo:    0918 581 916     

e-mail: 

peto.mozes@gmail.c

om

iný kontakt: 

Univerzita 

Komenského v 

Bratislave, 

Pedagogická fakulta, 

sociálna práca

Vyštudoval som odbor sociálna 

práca na PdF UK v Bratislave a 

ukončil doktorandské štúdium 

v odbore sociálna práca na PdF 

UK v Bratislave. Absolvoval 

som dlhodobý výcvik v 

Logoterapii a Existenciálnej 

Analýze v Brne a dlhodobý 

výcvik v supervízii v Asociácii 

supervízorov a sociálnych 

poradcov (ASSP). V súčasnosti 

pôsobím ako sociálny 

pracovník v rámci Rodinnej 

poradne a Poradne pre ľudí 

po/vo výkone trestu v ASSP. 

Okrem poskytovania supervízií 

pôsobím aj ako lektor (ASSP) a 

mentor pre pracovníkov 

UPSVaR - SPODaSK.

27.02.2018



138.

sp. 9428/2013-

M_OSSODRZS     sp. 

10846/2018-

M_OSSODRZS

NIČÍKOVÁ Denisa, Mgr.

adresa:         

Baničova 3,          

010 15 Žilina

telefónne číslo:    

0907 135 744

email: 

denisa.nicikova@gm

ail.com

iný kontakt:                       

UK v Bratislave, 

Filozofická fakulta, 

psychológia 

Vyštudovala som 

psychológiu a špeciálnu 

pedagogiku na Univerzite 

Komenského v Bratislave. 

Pracujem v Návrat, o.z. - 

Centrum Návrat v Žiline. 

Pred tým som pracovala v 

Diagnostickom centre v 

Lietavskej Lúčke a v Centre 

špaciálno-pedagogického 

poradenstva v Žiline. Päť 

rokov pôsobím ako 

supervízorka vo viacerých 

detských domovoch a v 

domovoch sociálnych 

služieb. Tiež mám 

skúsenosti so supervíziou 

dobrovoľmíkov a 

koordinátorov Klubov 

náhradných rodín.  

06.03.2018



139.
sp. 11278/2018-

M_OSSODRZS
KOZÁKOVÁ Martina, PhDr.

adresa:       Oščadnica 

472,    023 1 

Oščadnica            

telefónne číslo:    

0908 5834 86   

email: 

iný kontakt:                       

UK v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, 

sociálna práca 

Počas svojej praxe som 

pracovala ako sociálny 

pracovník, vedúca výchovy a 

vzdelávania ako riaditeľ 

zariadenia sociálnych 

služieb. V rámci ďalšieho 

zvyšovania kvalifikácie v 

oblasti poskytovania 

sociálnych služieb som 

absolvovala vzdelávanie 

zamerané hlavne na 

psychológiu, manažérske, 

sociálne zručnosti a na 

kvalitu poskytovaných 

služieb klientom v 

zariadeniach sociálnych 

služieb. Zameriavam sa na 

supervíziu praxe študentov 

stredných a vysokých škôl a 

na supervíziu v zariadeniach 

sociálnych služieb a v 

detských domovoch ( tvorba 

supervízneho programu, 

individuálna, skupinová 

supervízia) .

14.03.2018



140.

sp. 19234/2011-

I/25ZS                    sp. 

21905/2016-

M_OSSODRZS

KOVÁČIKOVÁ Soňa, Mgr.

adresa:      Štefánikova 

728/15, 031 01 

Liptovský Mikuláš 

telefónne číslo:     0902 

340 673

e-mail: 

sona.kovacikova@azet.

sk

iný kontakt: 

Katolícka univerzita v 

Ružomberku  

Pedagogická fakulta 

sociálna práca 

Vyštudovala som študijný odbor sociálna 

pedagogika a sociálna práca. 30 rokov 

pracujem s ľuďmi v sociálnej oblasti, mám 

dlhoročnú odbornú prax a profesijné 

skúsenosti v oblasti personalistiky, 

poradenstva v pracovno-právnej a sociálnej 

oblasti, pri práci s deťmi v špeciálnej 

základnej škole, v pedagogicko-

psychologickej poradni, v práci s projektmi 

EU – poradenstvo, príprava a realizácia 

projektov zameraných na sociálnu oblasť, 

dlhoročná aktívna práca v  treťom sektore - 

sociálne poradenstvo,  terénna sociálna 

práca, manažérka projektov zameraných na 

sociálnu inklúziu pre marginalizované 

skupiny. Individuálnu a skupinovú 

supervíziu vykonávam aktívne v DeD a 

DpS.

Ďalšie vzdelávanie: akreditovaný kurz 

Supervízie v sociálnej práci, Základy 

komunikácie - Jednanie s klientom, Ako 

predísť konfliktu, Ako riešiť konflikt, 

Komunikačné zručnosti, Strategické 

plánovanie, Projektový manažment. 

05.12.2016



141.
sp. 12364/2018-

M_OSSODRZS
BARÁNEK Michal, Mgr.

adresa:                    ul. 

Fraňa Kráľa 1225/9,                  

977 01 Brezno  

telefónne číslo:     0944 

216 114, 0909 134 247

e-mail: 

baranek.br@gmail.com                           

iný kontakt: 

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

Vyštudoval som sociálnu prácu na Vysokej 

škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety a andragogiku na Univerzite 

Mateja Bela. Výcvik supervízorov som 

absolvoval na Inštitúte ďalšieho 

vzdelávania VŠZaSP sv. Alžbety, n. o. Som 

letor vzdelávania dospelých a pracujem a 

venujem sa sociálnej práci v zariadení pre 

seniorov ako sociálny pracovník. V 

supervíznom procese chcem zužitkovať 

svoje dlhoročné životné a pracovné 

skúsenosti v riadiacich funkciách v 

samospráve, aj v štátnej správe, vzdelávania 

dospelých ako lektor a pomáhať viesť 

kolegov k poznaniu krásy v poslaní 

pomáhajúcich profesiách, manažérskych 

zručnostiach, prístupoch  a kvality sociálnej 

práce. Pracujem so sebareflexiou, neustále 

sa vzdelávam, lebo chcem. Kvalitou 

poslania práce v sociálnej oblasti, chcem 

vytvoriť i predpoklad ku kvalitnému životu, 

pohode a radosti pomáhať blížnym. 

Motiváciou  mobilizáciu chcem posunúť 

klienta k vyriešeniu problému vlastnými 

schopnosťami. Zameriavam sa na 

komunikačné zručnosti, krízovú intervenciu 

a emocionálnu inteligenciu. 

12.04.2018



142.

sp. 9191/2013-

M_OSSODRZS     sp. 

12979/2018-

M_OSSODRZS

KOTRADYOVÁ  Katarína, Mgr., 

PhD.

adresa:        Železničná 

71,        053 61 Spišské 

Vlachy

telefónne číslo:     0905 

258 909

email: 

iný kontakt:                       

Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre              

Fakulta sociálnych vied 

a zdravotníctva           

sociálna práca  

V sociálnej oblasti pôsobím od 

roku 2003, mám absolvované 

akreditované výcviky: socioterapia, 

sociálne poradenstvo a supervízia. 

Dlhé roky som pôsobila ako 

vysokoškolská učiteľka, od roku 

2006 som štatutárnym zástupcom 

OZ Deti slnka a pôsobím v oblasti 

špecializovaného sociálneho 

poradenstva v rámci Košického 

samosprávneho kraja. Supervíziu 

vykonávam od roku 2012 a to v 

Centrách pre deti a rodinu, ale i v 

zariadeniach, ktoré poskytujú 

sociálne služby.

23.04.2018

143.

sp. 6849/2013-

M_OSSODRZS     sp. 

13010/2018-

M_OSSODRZS

JUHÁSOVÁ Andrea, Mgr., 

PhD.

adresa:            

Jelenec 442,         951 

73

telefónne číslo:    

0903 178 936

email: 

andy.juhasova@gmai

l.com

iný kontakt:                       

UK v Bratislave, 

Filozofická fakulta, 

psychológia

Disponujem odbornou 

spôsobilosťou v odboroch 

psychológia a sociálna práca. 

Okrem krátkodobých kurzov z 

oblasti psychológie som ukončila 

štvorročný postgraduálny výcvik v 

kognitívno – behaviorálnej terapii 

a kurz skupinovej foriem 

korektívnej, poradenskej, 

reedukačnej a socioterapeuticej 

práce v rozsahu 570 hodín. Okrem 

supervízie pre pomáhajúce profesie 

v praxi realizujem vzdelávanie na 

UKF v Nitre a psychoterapeutickú 

činnosť.     

12.02.2013



144.
sp. 13011/2018-

M_OSSODRZS
ČERNAJOVÁ Ivana, PhDr.

adresa:         

Súľovská 740,      

049 22 Gemerská 

Poloma          

telefónne číslo:    

0903 048 027  

email: 

ivana.cernajova@gm

ail.com

iný kontakt:                       

Univerzita 

Konštantína Filozofa 

v Nitre            

Fakulta sociálnych 

vied a zdravotníctva           

sociálna práca  

Vysokoškolské magisterské 

štúdium v odbore sociálna práca 

som ukončila v roku 2010 na UKF 

v Nitre, následne moje vzdelanie 

som si doplnila rigoróznym 

štúdiom. V sociálnej oblasti 

pôsobím od roku 2011 vo funkcii 

garanta sociálnej starostlivosti v 

zariadení pre seniorov. Popri 

svojej práci sa neustále vzdelávam, 

svoje poznatky využívam pri 

riadení zariadenia pre seniorov.

27.04.2018



145.

sp. 16841/2013-

M_OSSODRZS     sp. 

13629/2018-

M_OSSODRZS

PAVELOVÁ Ľuba, doc., PhDr., 

PhD.

adresa:                

Malý Lapáš 276,  951 

04                     

telefónne číslo:    

0903 258 378      

email: 

paveloval@gmail.co

m

iný kontakt:                       

UK v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, 

sociálna práca

Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD. 

pracuje ako docentka sociálnej 

práce na Univerzite Komenského v 

Bratislave, Pedagogickej fakulte, 

Ústave sociálnej práce a liečebnej 

pedagogiky, Katedre sociálnej 

práce. V oblasti sociálnej práce sa 

angažuje od začiatku svojej 

pracovnej kariéry v praxi v 

Psychiatrickej nemocnici vo 

Veľkom Záluží s profiláciou na 

oblasť riešenia závislostí a vedenia 

skupín v terapeutickej komunite. 

Na akademickej pôde od roku 

2003 prednáša, publikuje, zapája 

sa do vedeckých výskumov v 

oblasti riešenia závislostí, metód 

sociálnej práce a zvyšovania 

kľúčových kompetencií. Zaoberá 

sa aj v praxi problematikou 

závislostí, odborne garantuje a 

superviduje činnosť Centra 

poradensko-intervenčných služieb 

BUDÚCNOSŤ v Nitre, v ktorom 

rozvíja systémovú prácu so 

závislým a jeho rodinou.

16.05.2018

146.
     sp. 13632/2018-

M_OSSODRZS 
RENDEKOVÁ Silvia, Mgr.

adresa:       

Hrabovská cesta 

5565/23A,           034 

01 Ružomberok                                 

telefónne číslo:     

0905 452 884     

email: 

iný kontakt:                       

Katolícka univerzita 

v Ružomberku  

Pedagogická fakulta 

sociálna práca 

V sociálnej oblasti som pôsobila v 

období od roku 1994 do roku 

2010. Výcvik supervízorov v 

sociálnej oblasti som absolvovala v 

roku 2010.

16.05.2018



Mgr. Barbora Kuchárová je 

klinická psychologička. Štúdium 

na FFUK ukončila v 1995. V  2000 

ukončila dlhodobý 

psychoterapeutický výcvik PCA, 

následne 2008 výcvik v arteterapii. 

V oblasti primárnej drogovej 

prevencie je aktívna od 1993. Je 

spoluzakladateľkou OZ Pomoc 

ohrozeným deťom, sedem rokov 

pracovala s obeťami domáceho 

násilia. Od 1995 pôsobila v OZ 

Most, kde stála pri rozbehu prvej 

svojpomocnej skupiny pre rodičov 

a partnerov drogovo závislých. Od 

1996 pracuje v OZ Prima, od 2003 

je  výkonnou riaditeľkou. 

Združenie sa zameriava na terénnu 

sociálnu prácu s užívateľmi drog, 

ľuďmi pracujúcimi v pouličnom 

sexbiznise. Ostatné roky pracuje 

i v oblasti práce s utečencami. 

Pôsobí i v komerčnej sfére, v 

ktorej realizuje osem tréningových 

modulov akreditovaných 

Ministerstvom školstva SR. 

Externe pôsobí na Katedre 

sociálnej práce VŠSPaZ sv. 

Alžbety. Supervízny výcvik 

absolvovala v roku 2009. 

Supervízne pôsobila v RS ROAD, 

Kultúrne združenie Rómov 

Slovenska, OZ Storm, OZ Ulita 

a OZ Mládež ulice.

21.06.2018

UK v Bratislave, 

Filozofická fakulta, 

psychológia

adresa:          Šancová 

58,         811 05 

Bratislava 

telefónne číslo:     

0903 429 385

email: 

barbora.kucharova@

gmail.com

iný kontakt:                       

KUCHÁROVÁ Barbora, PhDr.

sp. 7040/2013-

M_OSSODRZS      sp. 

15422/2018-

M_OSSODRZS

147.

148.
sp. 15694/2018-

M_OSSODRZS
JACKOVÁ Beáta, Mgr.

adresa:               

Horná Lehota 62, 976 

81 Podbrezová

telefónne číslo:    

0907 885 237     

email: 

jackova.bea@gmail.c

om

iný kontakt:                       

Katolícka univerzita 

v Ružomberku,       

Pedagogická fakulta, 

špeciálna pedagogika 

a pedagogika 

mentálne 

postihnutých

Vyštudovala som špeciálnu 

pedagogiku a pedagogiku mentálne 

postihnutých  na Pedagogickej 

fakulte Katolíckej univerzity v 

Ružomberku a Predškolskú 

pedagogiku na univerzite Mateja 

Bela v Banskej Bystrici.. Výcvik 

supervízorov som absolvovala na 

Inštitúte ďalšieho vzdelávania VŠZ 

a SP sv. Alžbety, n. o. Okrem toho 

mám za sebou Tréning sociálnych 

zručností pre profesionálnych a 

náhradných rodičov. Pracovala 

som 13 rokov ako profesionálny 

rodič v detskom domove, kde som 

získala skúsenosti a zručnosti pre 

prácu s klientmi s rôznymi druhmi  

postihnutia. Už niekoľko rokov  

pracujem v Súkromnom centre 

špeciálno-pedagogického 

poradenstva, kde sa venujem 

diagnostike a poradenstvu. V 

supervíznom procese chcem 

zužitkovať svoje dlhoročné 

skúsenosti z mojej práce.

25.06.2018



149.
sp. 16493/2018-

M_OSSODRZS
LECHANOVÁ Katarína, Mgr.

adresa:     

Jilemnického 39/20, 

036 01 Martin         

telefónne číslo:    

0907 874 572        

email: 

iný kontakt:                       

Univerzita Mateja 

Bela v Banskej 

Bystrici,  

Pedagogická fakulta, 

sociálna pedagogika

Od ukončenia supervízneho 

výcviku v roku 2012 vykonávam 

skupinové a individuálne 

supervízie. Supervízie som 

vykonávala v Centrách pre deti a 

rodiny, Domovoch sociálnych 

služieb, oddeleniach SPOD a SK, 

ÚVTOS

13.07.2018

148.
sp. 15694/2018-

M_OSSODRZS
JACKOVÁ Beáta, Mgr.

adresa:               

Horná Lehota 62, 976 

81 Podbrezová

telefónne číslo:    

0907 885 237     

email: 

jackova.bea@gmail.c

om

iný kontakt:                       

Katolícka univerzita 

v Ružomberku,       

Pedagogická fakulta, 

špeciálna pedagogika 

a pedagogika 

mentálne 

postihnutých

Vyštudovala som špeciálnu 

pedagogiku a pedagogiku mentálne 

postihnutých  na Pedagogickej 

fakulte Katolíckej univerzity v 

Ružomberku a Predškolskú 

pedagogiku na univerzite Mateja 

Bela v Banskej Bystrici.. Výcvik 

supervízorov som absolvovala na 

Inštitúte ďalšieho vzdelávania VŠZ 

a SP sv. Alžbety, n. o. Okrem toho 

mám za sebou Tréning sociálnych 

zručností pre profesionálnych a 

náhradných rodičov. Pracovala 

som 13 rokov ako profesionálny 

rodič v detskom domove, kde som 

získala skúsenosti a zručnosti pre 

prácu s klientmi s rôznymi druhmi  

postihnutia. Už niekoľko rokov  

pracujem v Súkromnom centre 

špeciálno-pedagogického 

poradenstva, kde sa venujem 

diagnostike a poradenstvu. V 

supervíznom procese chcem 

zužitkovať svoje dlhoročné 

skúsenosti z mojej práce.

25.06.2018



150.

sp. 4897/2013-

M_OSSODRZS    sp. 

16495/2018-

M_OSSODRZS

VASKA Ladislav, doc., PhDr.,  

PhD.

adresa:        

Miletičova 5,        

821 08 Bratislava

telefónne číslo:    

0904 831 881 

email: 

ladislav.vaska@umb.

sk

iný kontakt:                       

UK v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, 

sociálna práca  

Absolvoval som medzinárodný dlhodobý 

výcvik v skupinovej psychoterapii 

hlbinného charakteru (S.U.R.) a dlhodobý 

výcvik v supervízii v Asociácii 

supervízorov a sociálnych poradcov 

(ASSP). V súčasnosti pôsobím ako docent 

na Katedre sociálnej práce PF UMB v 

Banskej Bystrici a zároveň na Katedre 

sociálnej práce FSE UJEP v Ústí nad 

Labem (ČR). Moja pedagogická, vedecko-

výskumná a publikačná činnosť sa 

orientuje najmä na oblasť supervízie v 

pomáhajúcich profesiách, sociálnej práce s 

nezamestnanými, služieb a politiky 

zamestnanosti a v posledných rokoch aj na 

oblasť látkových a nelátkových závislostí. 

Okrem akademickej pôdy pôsobím aj ako 

lektor a tréner sociálnych spôsobilostí a od 

roku 2007 som aktívnym supervízorom a 

realizujem všetky formy a typy supervízií. 

Dlhoročne spolupracujem s ASSP, pôsobil 

som a pôsobím ako supervízor pre rôzne 

sociálne aj komerčné organizácie (Detské 

domovy, ÚPSVaR, Resocializačné 

strediská, DSS, Unicef, Vagus, Človek v 

ohrození, Pontis, OSF, STOPA a iné).

16.07.2018



151.
sp. 1390/2012-I/25ZS                    

sp. 16638/2018-

M_OSSODRZS

SCHLOSSEROVÁ Ingrid, 

PhDr., PhD.

adresa:      

Jánošíkova 2,                

917 01 Trnava

telefónne číslo: 

0903367194, 

e-mail: 

schlosser.inka@szm.

sk, 

ek@zpskrizovany.sk

iný kontakt: 

033/5584260

UK v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, 

sociálna práca  

V sociálnej oblasti pôsobím už vyše 20 

rokov. Aktuálne dlhodobo pracujem ako 

riaditeľka zariadenia pre seniorov a 

vysokoškolská pedagogička. Sociálnu prácu 

som vyštudovala na PdF UK V Bratislave. 

VŠ vzdelanie tretieho stupňa som získala na 

Fza SP Trnavskej Univerzity v Trnave. V 

roku 2008 som absolvovala program 

odbornej prípravy mediátora. Získala som 

Osvedčenie o absolvovaní 240 hodinového 

akreditovaného výcviku supervízorov v 

sociálnej práci som získala z Inštitútu 

ďalšieho vzdelávania sociálnych 

pracovníkov, VŠ Za SP sv. Alžbety v 

Bratislave. Mám skúsenosti s vykonávaním 

supervízie v zariadeniach sociálnych 

služieb.

19.07.2018

152.
sp. 15419/2018-

M_OSSODRZS

KOVÁČOVÁ Mariana, Mgr., 

PhD.

adresa:               Nové 

Sady 55,      951 24  

telefónne číslo:    

0908 708 157

e-mail: 

mariana.kovacova@c

entrumslniecko.sk

iný kontakt: 

UK v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, 

vychovávateľstvo pre 

osoby vyžadujúce 

osobitnú starostlivosť 

Pôvodnou profesiou špeciálna 

pedagogička, absolvovala akreditované 

vzdelávanie v oblasti supervízie v 

marci 2003 pod vedením prof. Gaburu 

a dr. Scherpnera (Nemecko). 

Špecializuje sa na problematiku 

násilia, domáceho násilia, násilia 

páchaného na ženách a násilia 

páchaného na ďeťoch. Je odbornou 

garantkou SPOD a SK v Centre 

Slniečko, n. o. Supervíziu vykonáva 

najmä v zariadeniach, ktoré sú spojené 

s témou násilia, novovytvorených 

zariadeniach - bezpečných ženských 

domoch a poradenských centrách 

zameraných na pomoc obetiam 

domáceho násilia.

14.08.2018



153.
sp. 17974/2018-

M_OSSODRZS

GABURA Ján, Prof., PhDr., 

CSc.

adresa:               

Višňová 11,          

831 01 Bratislava

telefónne číslo:    

02/207 040 81

e-mail: 

gabura@sercom.sk

iný kontakt: 

UK v Bratislave, 

Filozofická fakulta, 

učiteľstvo pre školy 

II. cyklu - aprobácia: 

filozofia a biológia

28.08.2018



154.
sp. 18805/2018-

M_OSSODRZS
HOLÍKOVÁ Soňa, PhDr.

adresa:                   Na 

medzi 3A,       811 07 

Bratislava

telefónne číslo:    

0915/930840

e-mail: 

sona.holik@gmail.co

m

iný kontakt: 

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave 

sociálna práca

Vyštudovala študijný odbor sociálna 

práca. V sociálnej oblasti pôsobí od 

roku 2008. Je štatutárnou zástupkyňou 

občianskeho združenia Únia 

materských centier a pôsobí  v oblasti 

sociálneho poradenstva, 

špecializovaného sociálneho 

poradenstva. Má dlhoročnú prax v 

práci s rodinami. Poskytuje 

individuálne a skupinové supervízie v 

občianskych združeniach venujúcich 

sa rodinám, dobrovoľníctvu a osobám 

so zdravotným postihnutím. 

Absolvované akreditované kurzy: 

supervízia (Inštitút ďalšieho 

vzdelávania VŠZaSP sv. Alžbety, 

2016/2017), Ako rozumieť svojim 

deťom a sebe samému (Únia 

materských centier 3105/2009/653/1), 

Podpora vedenia a riadenia tímov 

(Únia materských centier 

3105/2010/114/1) a iné kurzy: 

Facilitácia, Násilie páchanie na 

ženách, Budovanie tímov a iné. 

Zároveň pracuje s EU projektmi – 

príprava a realizácia projektov 

zameraných na sociálnu oblasť -  

sociálna inklúzia, terénna sociálna 

práca pre marginalizované skupiny, 

sociálne služby.

05.09.2018



155.
sp. 18807/2018-

M_OSSODRZS
KLAVECOVÁ Anna, PhDr.

adresa:       

Študentská 10,     911 

01 Trenčín                 

telefónne číslo:  0905 

532 796  

e-mail: 

aninka78@gmail.co

m

iný kontakt: 

Trnavská univerzita v 

Trnave

Fakulta zdravotníctva a 

sociálnej práce

sociálna práca

Výcvik v Supervízii pomáhajúcich 

profesií som absolvovala v Asociácii 

supervízorov a sociálnych poradcov v 

roku 2012. Vo svojej praxi od roku 

2001 pracujem v oblasti 

sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately, od roku 2004 na 

ÚPSVR a od roku 2007 v riadiacej 

pozícii. Pracovala som aj  s maloletými 

bez sprievodu. V rámci individuálnej a 

skupinovej supervízie od roku 2012 sa 

venujem pracovníkom na odd. 

SPODaSK na ÚPSVR,  pracovníkom v 

rámci národných projektov,  v 

detských domovoch supervízii 

pracovníkov, odborných tímov, 

supervízii terénnych opatrovateliek v 

pôsobnosti mestského úradu, 

supervízii príslušníkov v ÚVTOS.

10.09.2018


