
Sumárny prehľad pedagogickej činnosti PhDr. Peter Slovák, PhD. 

2003 

Trnavská univerzita, Fakulta Zdravotníctva a sociálnej práce / vyučovanie predmetov Metódy 

sociálnej práce, Základy sociálnej práce, Sociálna psychológia 

 

2004-2016 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, pracovná pozícia: 

vysokoškolský pedagóg/ odborný asistent,  

Vyučovanie predmetov Metódy sociálnej práce s jednotlivcom, Metódy sociálnej práce so 

skupinou a komunitou, Sociálno – psychologický výcvik, Základy psychológie, Vývinová 

psychológia, Psychológia osobnosti a sociálna psychológia 

Vedenie (školiteľ) bakalárskych a diplomových prác od roku 2011 – do roku 2016  

Bakalárske práce, počet: 59 

Diplomové práce, počet: 61 

Výber prác a menný zoznam diplomantov : 

2011 Anna Kostková: Spirituálny rozmer a význam komunikácie s chorými v zdravotníckom zariadení 

2012 Katarína Kravarčíková: Metódy sociálnej práce uplatňované v priamom kontakte s klientom 

2014 Linda Korcová: zmysel intervencie sociálneho pracovníka pri adaptačnom procese klienta 

v zariadení pre seniorov 

2011 bc. Martina Triebeľová: Vplyv dlhodobej nezamestnanosti na jedinca 

2012 bc. Adriána Píšová: Odstraňovanie bariér u klienta vyššieho veku 

2014 bc Martina Valášková: Patologické prejavy rodinného systému a možnosti ich riešenia metódami 

sociálnej práce 

2015 bc. Anna Gulová: Prijímanie intervencie zo strany sociálneho pracovníka z pohľadu seniora 

2016 bc. Sylvia Moringová: Intervencia sociálnej práce v kontexte aktuálnych problémov 

postmodernej rodiny 

2016 bc. Adriána Orságová: rozvíjanie terapeutických činností v zariadení pre seniorov z pohľadu 

sociálneho pracovníka 

 

Oponent bakalárskych a diplomových prác od roku 2011 – do roku 2016  

Bakalárske práce, počet: 60 

Diplomové práce, počet: 88  

(viď. evidencia záverečných prác) 

 

 

 



Školiteľ špecialista 2 doktorandov 

1. Mgr. Veronika Tolnayová 28.08.2008 – obhajoba 10.10. 2011 

2. PhDr. Anita Dávidová Vidrová 07.11.2011 – obhajoba 09. 03. 2015 

 

Účasť v štátnicových skúšobných komisiách bakalárskych a magisterských záverečných 

skúšok (miesto, rok) 

Bratislava, 2007, 2008, 2009, 2010 

Nové Zámky – Inštitút ZaSP sv. Ladislava 2010,2011,  2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

Detašované pracovisko sv. Pátra Pia, Piešťany 2009, 2011, 2012, 2013 

Ďalšia pedagogická činnosť 

Z poverenia ministra školstva 03.11. 2009 Člen konkurznej komisie, autorského kolektívu na 

tvorbu učebnice Metódy sociálnej práce – rizikové skupiny pre študijný odbor 7661 6 

sociálno – výchovný pracovník. Menovací dekrét č. CD-2009-37725/40946-1:919 

2002- 2014 - pedagóg  

Pedagogická a sociálna akadémia, Trnava/ Metódy sociálnej práce,  Sociálno- právna ohrana, 

Sociálna pedagogika, Sociálna psychológia, Sociálno – psychologický výcvik 

2009 príprava a prezentácia Metodickej príručky pre vyučovanie ľudských práv v odbornom 

vzdelávaní (ŠIOV, Bratislava, Levice) 

 

 

Od 01.09.2014 – doposiaľ, pedagogická činnosť 

Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta sociálnych vied UCM, Katedra sociálnych služieb a poradenstva  

Vyučovanie predmetov/ Teória a metódy sociálneho poradenstva, Sociálno – psychologický 

výcvik – poradenské zručnosti, komunikačné zručnosti, Základy psychológie a pedagogiky, 

Vývinová psychológia a psychológia osobnosti, Sociálna psychológia 

Vedenie bakalárskych a diplomových prác 

Účasť v štátnicových skúšobných komisiách bakalárskych a magisterských záverečných 

skúšok, 2015, 2016 

 


