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Meno a priezvisko, tituly

■ Monika Miklošková, PhDr., PhD.

Rok narodenia a miesto narodenia
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický
rast

■ 17. 9. 1970, Bratislava
■ 2009-2014 doktorandské štúdium v študijnom odbore
sociálna práca, Trnavská Univerzita v Trnave
■ 2007 VŠZaSP sv.Alžbety, Bratislava, rigorózna skúška
v študijnom odbore sociálna práca
■ 1988 – 1992 Univerzita Komenského v Bratislave,
Pedagogická fakulta, II.st. vysokoškolského vzdelania
■ Supervízia v sociálnej práci – VŠZaSP sv.Alžbety,
Inštitút ďalšieho vzdelávania soc. pracovníkov, 2017
■ Štruktúra a procesy v poraden. a terapii S.Schuerer,2016
■ Familienbrett - využtie Rodinnej dosky pri práci s
rodinou, PhDr. Lýgia Bátovská, r.2014
■ Vzťahová väzba a psychická traumatizácia v ľudskom
živote, Doc.Jozef Hašto, 2013
■ Preventívny program Jiřiny Prekopovej, Škola lásky
v rodine, lektorský výcvik, 2011
■ Mediácia pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, Inštitút ďalšieho vzdelávania
sociálnych pracovníkov, Bratislava, 2011
■ Prenatálny a perinatálny vývin dieťaťa, prof.Fedor
Freyberg, 2009
■ Výcvik facilitačných zručností, Dr.Zora Kalka
Paulíniová, 2008
■ Terénna sociálna práca s dysfunkčnou rodinou,
Asociácia superv. a soc.poradcov, prof..Ján Gabura, 2007
■ Konferenčný model práce (Family Group Conference
a Restorative Justice Conference), výcvik trénerských
zručností pri príprave a koučovaní koordinátorov Family
Group Conference (FGC) a Restorative Conference (RP)
Rob van Pagée, International Restorative Practice Institute,
2006-2010, nadstavbové vzdelávanie pokračujúce,
zastupujem SR v European FGC Network
■ Program PRIDE - tréning trénerov 2000-2004
majstertréner programu PRIDE od r.2004, participácia na
vytváraní metodiky nadstavbových modulov
■ Štátna jazyková skúška z anglického jazyka, 4.6.2008,
ŠJŠ
■ 1991- trvá Spoločnosť Úsmev ako dar, Bratislava sociálny poradca, terénny sociálny pracovník, odborný
garant, metodik a koordinátor konferenčného modelu
práce s rodinou, majster-tréner programu PRIDE, tréner a
lektor vzdelávacích programov, supervízor
■ od r. 2011 VŠZaSP sv.Alžbety, n.o., Bratislava
■ od r. 2016 Detské mestečko TN – profesionálny rodič
■ 2009 - 2014 Trnavská Univerzita v Trnave
Špeciálna pedagogika, Základy pedagogiky
■ 2011 (trvá)Vysoká škola ZaSP sv. Alžbety,n.o.
Bratislava
výučba predmetov Sociálna práca s rodinou,
Sociálnoprávna ochrana detí, Terénna sociálna práca,
Sociálno-psychologický výcvik – supervízia, Náhradná
starostlivosť
■ Sociálna práca s rodinou, Sociálno-právna ochrana detí,
Náhradná starostlivosť,Terénna sociálna práca

Ďalšie vzdelávanie

Priebeh zamestnaní

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

Odborné alebo umelecké zameranie

Publikačná činnosť s uvedením rozsahu (AH)
a začlenenia podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR
456//2012 Z.z. o centrálnom registri
publikačnej činnosti...)
•
monografia (min. 3 AH)
•
VŠ učebnica (min 3 AH) alebo 2
skriptá – učebné texty (min 3 AH)

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu
Počet doktorandov:
Názov habilitačnej práce
Téma habilitačnej prednášky
Vedecká rada vysokej školy, ktorá
rozhodovala o návrhu na docenta
Návrh na vymenovanie za docenta na odbor
Kontaktná adresa

30. 8. 2017

Publikačná činnosť spolu 52
Výstupy kategórie A : 47, z toho:
21 prác ako prvý autor
Monografie spolu: 13 (25,6 AH)
AAA 1 monografia
(3,62 AH, 14,3% podiel)
AAB 6 monografii
AAB 1 (5,2 AH, 100% podiel)
AAB 2 (3 AH, 25% podiel)
AAB 3 (1,8 AH, 33% podiel)
AAB 4 (2,4 AH, 25% podiel)
AAB 5 (1,4 AH, 25% podiel)
AAB 6 (10 AH, 100% podiel)
ABC 2 kapitoly v monografii
ABC 1 (1 AH, 80% podiel)
ABC 2 (0,8 AH, 80% podiel)
ABD 3 kapitoly v monografii
ABD 1 (0,6 AH, 100% podiel)
ABD 2 (0,6 AH, 100% podiel)
ABD 3 (1 AH, 100% podiel)
Skriptá – učebné texty spolu : 3 (6 AH)
ACA učebný text zahraničný (1 AH, 90% podiel)
ACB učebný text domáci (6AH)
ACB 1 učebný text domáci (3 AH, 100% podiel)
ACB 2 učebný text domáci (3 AH, 50% podiel)
22 prác v zahraničných publikáciách, z toho:
13 vedeckých prác v zahraničných karent. časopisoch
Citácií spolu: 66
Domácich: 45
Zahraničných: 21
■ súčasný počet školených doktorandov: 2 (PhDr. Ján
Herák, Mgr. Slávka Hýlová)
Vývoj situácie ohrozených detí na Slovensku v rokoch 2006
- 2016 a úloha Stretnutí rodinného kruhu pri sanácii rodiny
Význam Stretnutí rodinného kruhu pri riešení situácie
ohrozených detí na Slovensku
VR VŠZaSP sv.Alžbety,n.o., Bratislava
Sociálna práca
Svätý Jur, Malokarpatská 22, 90021, mail:
mikloskovamonika@gmail.com , mobil: 0911781770

podpis

