
 

 

 

AKADEMICKÉ CV PhDr. Peter Slovák, PhD. 

                         

 

Meno a priezvisko, tituly Peter Slovák, PhDr., PhD. 

Dátum a miesto narodenia 21.10.1976 Nitra 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický 

rast 
 1996 – 2000 Magister (Mgr.), Odbor: Sociálna práca, Trnavská univerzita 

v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

 2002  Doktor filozofie (PhDr.), Odbor: Sociálna práca,  Trnavská univerzita 

v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

 2003  Philosophiae doctor (PhD.),  vo vednom odbore: Sociálna práca, Trnavská 

univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
Ďalšie vzdelávanie 2003 - 2005  

Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Trnava 

Odbor/špecializácia: pedagogická spôsobilosť,  aprobácia predmetu Psychológia 

2008 

Odborná príprava v rámci projektu ESF, ŠIOV, Národný projekt ďalšieho 

vzdelávania učiteľov, certifikát 

2010 - 2011 

Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch pre úplné stredné odborné vzdelávanie , certifikát 

2014 

Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Trnava, Doplňujúce pedagogické štúdium, 

Záverečná práca: Vhodná komunikácia ako primárny predpoklad pri výchove 

dospievajúcich s problémovým správaním. 
Priebeh zamestnaní 2001 - 2002 

Domov sociálnych služieb,Hlohovec 

Pracovná pozícia: sociálny pracovník 

Náplň práce: odborná sociáno-psychologická práca, terapia s klientmi zaraiadenia 

 

2002 - 2014 

Pedagogická a sociálna akadémia, Trnava 

Pracovná pozícia: pedagóg odborných predmetov 

Náplň práce: vyučovanie odborných predmetov  

 

 2003 

Trnavská univerzita, Fakulta Zdravotníctva a sociálnej práce, 

Odborný asistent, vyučovanie odborných predmetov 

2004-2016 

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

pozícia: vysokoškolský pedagóg 

Náplň práce: prednášková a publikačná činnosť, vyučovanie odborných predmetov 

Od 01.09.2014 – doposiaľ 

Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta sociálnych vied, Katedra sociálnych služieb a poradenstva 

Zástupca vedúcej katedry sociálnych služieb a poradenstva FSV UCM  

Náplň práce: prednášková a publikačná činnosť, vyučovanie odborných predmetov 

 

 
Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 
2002- 2014 

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

ohrana, Sociálna pedagogika, Sociálna psychológia, Sociálno – psychologický výcvik 

 



2002 - 2003 

Trnavská univerzita, Fakulta Zdravotníctva a sociálnej práce / Metódy sociálnej 

práce, Základy sociálnej práce, Sociálna psychológia 

 

2004-2016 

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

pozícia: vysokoškolský pedagóg/ Metódy sociálnej práce s jednotlivcom, Metódy 

sociálnej práce so skupinou a komunitou, Sociálno – psychologický výcvik, Základy 

psychológie, Vývinová psychológia, Psychológia osobnosti a sociálna pschológia 

 

Od 01.09.2014 – doposiaľ 

Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta sociálnych vied UCM, Katedra sociálnych služieb a poradenstva / Teória 

a metódy sociálneho poradenstva, Sociálno – psychologický výcvik – poradenské 

zručnosti, komunikačné zručnosti, Základy psychológie a pedagogiky, Vývinová 

psychológia a psychológia osobnosti, Sociálna psychológia 

 

 
Odborné alebo umelecké zameranie Sociálna práca/ Metódy sociálnej práce, Sociálna terapia, Sociálne poradenstvo 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské 

hárky) 

a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa 

vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.) 

1. monografia (AH) 

2. učebnica (1 ks) (AH) 

3. skriptá (2ks) 

2  AAB Život s protézou II. / Vladimír  Masaryk, Eva Musilová, Monika Mačkinová, 

Peter Slovák. - 1. vyd. - Bratislava : Slovak education publishing, s.r.o., 

2015. - 281 s. - ISBN 978-80-89834-01-3. 

[MASARYK, V. (25.00%) - MUSILOVÁ, E. (25.00%) - MAČKINOVÁ, 

M. (25.00%) - SLOVÁK, P. (25.00%)] (3 AH) 

AAB   Metódy, prístupy a stratégie uplatňované v sociálnych službách a poradenství. 

/ Peter Slovák. – 1 vyd.- Trnava: FSV UCM, 2016. – 148 s. - ISBN 978-80-

8105-774-8. [SLOVÁK, Peter (100.00%)] (7 AH) 

2 ACB Metódy sociálnej práce I. / P. Slovák, M. Vereš. - Bratislava : VŠZaSP sv. 

Alžbety, 2009. - 70 s. - ISBN 80-969449-0-8. 

[SLOVÁK, P. (50.00%) - VEREŠ, M. (50.00%)] (3 AH) 

ACB Metódy sociálnej práce II.  / P. Slovák, M. Vereš. - Bratislava : VŠZaSP sv. 

Alžbety, 2009. - 120 s. - ISBN 978-80-89271-19-1. 

[SLOVÁK, P. (50.00%) - VEREŠ, M. (50.00%)] (6 AH) 
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[3] Citácie zahraničné nereg. 77 

[4] Citácie domáce nereg. 58 
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Počet doktorandov: školených 
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Mgr. Veronika Tolnayová 28.08.2008 – obhajoba 10.10. 2011 

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