6. VEDECKO – VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
DOC. PHDR. MÁRIA ŠMIDOVÁ, PHD.

1/ KEGA Nový model efektívnych študentských praxí s využitím sprevádzania
(counselling) v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami, č. 010TTU-4/2014.,
Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD. Termín realizácie: 2014 - 2016
Projekt reflektuje aktuálnu potrebu zamerať sa na špecifickú praktickú prípravu študentov v
študijnom odbore sociálna práca, ktorá podstatne posilní ich odborné zručnosti, profesné
kompetencie a uplatniteľnosť v praxi po absolvovaní štúdia. Na základe skúseností z
dlhodobej pedagogickej praxe možno konštatovať, že bez vysoko odborne pripraveného
spôsobu prepojenia získaných teoretických poznatkov s konzistentne vedenou praxou
študentov nie je možné dostatočne kvalitne pripraviť budúcich absolventov na ich povolanie.
Z týchto dôvodov, cieľom projektu ako aplikovaného výskumu je vytvorenie nového
konkrétneho modelu kvalitne pripravených a efektívnych skúsenostne-formačných sústredení
pre študentov, ktoré sa opierajú o prenos získaných poznatkov do praxe v autentickom (nie
simulovanom) životnom a pracovnom prostredí, nácvikom špecifických sociálnych a
komunikačných zručností a rozvíjaním profesijných kompetencií študentov s využitím
najnovších vedeckých poznatkov pri konzistentnom interdisciplinárnom prístupe.
2/ APVV-15-0189 Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v
multikulturálnom prostredí, Hlavný riešiteľ: prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.,
spoluriešiteľka: doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD. Termín realizácie: máj 2015 – november
2020
Migračné procesy, nárast kultúrnej a ideovej plurality prináša zmenu kultúrnej mentality,
nové usporiadanie hierarchie hodnôt, pluralitu názorov a prístupov k inštitúcii manželstva a
rodiny. Problémy tradičného katolíckeho manželstva a rodiny sú spravidla reflektované z
úzkeho aspektu jednotlivej vedeckej disciplíny. Projekt prináša holistický prístup, ktorý je
zameraný na transformáciu interdisciplinárneho prístupu na vytvorenie komplexného
prístupu, ktorý vychádza z tradičného dedičstva európskej civilizácie, ktorým je židovskokresťanská tradícia a filozofická reflexia. Na pozadí filozofickej a teologickej reflexie sa
spájajú psychologické, sociologické, sociálne a pastoračné aspekty prorodinnej stratégie
pomoci stabilného manželstva a rodiny. Odhalenie faktorov, ktoré pozitívne vplývajú na
stabilitu manželstva a rodiny bude zamerané na analýzu a reflexiu rýchlych spoločenských
systémových zmien a jej význam pre psychosociálnu dynamiku života rodiny. Pozornosť
bude venovaná tiež morálke vzťahov v rodine s prehĺbením kristologického a
ekleziologického pohľadu na manželstvo, ako aj problematike rodín s nízkymi príjmami,
ktoré majú v slovenskej realite osobitné postavenie. Projekt zohľadní tiež problematiku rodín
s postihnutým dieťaťom. Zvolená metóda bude primárne analyticko-syntetická, ktorá sa
obohatí kvalitatívnymi a kvantitatívnymi výskumami.

3/ Q Europe –quality management system and impactmeasuring in providing LTC.
Projekt v rámci Erazmus + v spolupráci s Moravsko-slezskoudiakoniou. Hlavný riešiteľ: Mgr.
Romana Bélová Spoluriešiteľ: doc. PhDr. Mária Šmidová,PhD. Termín realizácie: september
2017 – december 2019.
Projekt vznikol na základe výzvy 2017-1-CZ01-KA204-035566. Slezská diakonie od januára
tohto roku intenzívne rozbehla dvojročný európsky projekt na podporu zvyšovania kvality
služieb dlhodobej starostlivosti pre seniorov. Pre zamestnancov, rovnako ako zamestnanca
partnerských organizácií pracujúcimi so seniormi ponúka zahraničné stretnutie v 4
európskych partnerských organizáciách. Tieto stretnutia obohatia zamestnancov o nové
informácie, ponúkne sa priestor pre zdieľanie skúseností, zoznámia s fungovaním služieb pre
seniorov v zahraničí. Do projektu sú tiež zapojení 4 medzinárodní experti, ktorí vytvoria online publikáciu dostupnú v angličtine i v slovenčine, ktorá bude slúžiť ako metodická príručka
pre manažérov sociálnych služieb či pedagógov a prispeje k zvýšeniu kompetencií
zamestnávateľov v oblasti zvyšovania kvality služieb pre seniorov. Prioritnými témami budú
okrem systémov riadenia kvality aj praktické typy a postupy na získanie a udržanie kvalitných
zamestnancov, spôsob merania kvality a prínosu sociálnych služieb či trendy v oblasti
zvyšovania kvality dlhodobej starostlivosti o seniorov v Európe. Projekt je podporený z
programu Erasmus +, vzdelávanie dospelých.
4/ Projekt UNDP: Strengthening Intersectoral and Interprofessional Collaboration:
Continuum of Services at the Community Level for Persons with Disabilities, Miesto
realizácie: Republika Bosna a Herzegovina, Banja Luka a Sarajevo, Termín realizárie – máj
2005 – november 2006, Hlavný riešiteľ: PhDr. Štefan Tvarožek, Spoluriešiteľ: doc. PhDr.
Mária Šmidová,PhD.
Projekt vznikol ako výsledok spolupráce medzi troma subjektami a to Dom sociálnych služieb
Gaudeamus v Bratislave, HO Partner Banja Luka a International center fortheAdvencement of
comunitybasedrehabilitationQueen´sUniversity, Kingston Ontario. Cieľom bolo vytvorenie
teoretickej a praktickej bázy pre zmenu zákona o sociálnych službách na území Bosny
a Hercegoviny a Malého Srbska po ukončení občianskej vojny. Po úspešnom dosiahnutí
politickej vôle bol zákon prijatý v spolupráci so zástupcami partnerov projektu. Projekt
pokračoval v metodickej podpore vzniku nových rehabilitačných centier v oblasti Sarajeva
a Banja Luka.

