
 
 

Výročná správa za obdobie 28. 09. 2018 – 31. 12. 2019 

Občianske združenie Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci (AVSP) je dobrovoľné 

združenie občanov a členmi združenia sú fyzické a právnické osoby (vysoké školy), ktoré sa 

podieľajú na vzdelávaní v sociálnej práci na území Slovenskej republiky.  

Združenie sleduje všeobecne prospešné ciele zamerané na skvalitnenie študijného odboru 

sociálna práca a tým aj skvalitnenie výkonu sociálnej práce v praxi. Poslaním združenia je 

prispievať svojou činnosťou k rozširovaniu teoretických vedomostí a praktických zručností 

v oblasti sociálnej práce, napomáhať jej etablovaniu ako samostatného spoločensko-vedného 

odboru.     

 Občianske združenie Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci pracovalo (ďalej len 

Asociácia) v predmetnom období v tomto zložení prostredníctvom orgánov: 1. Zhromaždenie 

členov združenia; 2. Správna rada; 3. Dozorná rada a 4. Predseda. Predseda: doc. PhDr. 

Ladislav Vaska, PhD., za Členov a členky správnej rady: prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., 

prof. PaedDr. Jana Levická, PhD., doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.,;prof. PaedDr. Milan 

Schavel, PhD., PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., prof. 

PhDr. Eva Žiaková, CSc., Dozorná rada: doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. (predsedníčka 

dozornej rady), doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD., Mgr. Martina Špániková, PhD.  

Najdôležitejšie aktivity, ktoré boli zrealizované v danom období je možné rozdeliť do 

nasledujúcich oblastí: 

1. Správne činnosti Asociácie; 

2. Spolupráca s MV SR, MŠVVaŠ SR, MPSVaR;  

3. Študijné programy a aktivity súvisiace s rozvojom odboru; 

4. Medzinárodná spolupráca; 

5. Správa a participácia na rozvoji časopisu Sociální práce/Sociálna práca; 

6. Vedecko-výskumné projekty a aktivity;  

7. Ekonomické činnosti; 

8. Členská základňa; 

9. Aktivity AVSP. 

1. Správne činnosti Asociácie – vo vymedzenom období boli zrealizované nasledovné kroky, 

ktoré prispeli k stabilizácii asociácie v zmysle zákonných požiadaviek. Správna rada 

asociácie v predmetnom období prerokovala a schválila dôležité body chodu asociácie, 

prebehlo niekoľko osobných stretnutí, ale aj per rollam stretnutí/hlasovaní. Dňa 8. januára 

2019 prebehlo zasadnutie Správnej rady AVSP na KSP UMB v Banskej Bystrici, za účelom 

vyhodnotenia činnosti a plánovania ďalších aktivít pre kalendárny rok 2019. Na zasadnutí 

boli prítomní všetci členovia správnej rady AVSP a tiež členky (zástupkyne) pracovnej 

skupiny, ktorá bola vytvorená pre prípravu opisu študijného odboru sociálna práca. Členky 

pracovnej skupiny na zasadnutí informovali o aktuálnej situácii ohľadom tvorby opisu 



študijného odboru sociálna práca. Druhé zasadnutie správnej rady sa konalo dňa 30. apríla 

2019 na KSPSV FSVaZ UK v Nitre. Na tomto zasadnutí podal predseda AVSP doc. PhDr. 

Ladislav Vaska, PhD. informáciu o aktuálnom stave platieb členských príspevkov PO a FO, 

taktiež informoval o spolupráci s novou účtovníčkou. Ďalej na zasadnutí boli poskytnuté 

informácie o aktuálnom stave (počte) členov a členiek AVSP a zároveň prebehlo 

schvaľovanie nových členov a členiek AVSP. Predseda AVSP ďalej informoval prítomných 

o aktuálnom stave objednávok časopisu SP/SP a v priebehu zasadnutia prebehla diskusia 

o dátume plánovaného Valného zhromaždenia AVSP.  Zasadnutia Správnej rady AVSP sa  

zúčastnila aj doc. PhDr. Jurina Rusnáková, PhD. (riaditeľka ÚRŠ FZVaZ UKF v Nitre, 

predsedníčka Asociácie vzdelávateľov v odbore sociálne služby a poradenstvo v SR). Doc. 

Jurina Rusnáková predložila návrh spolupráce a prípadného včlenenia Asociácie 

vzdelávateľov v odbore sociálne služby a poradenstvo do AVSP. Podľa stanov v predmetnom 

období prebehlo aj Valné zhromaždenie AVSP, ktoré sa konalo dňa 12. septembra 2019 na 

KSP Pedagogickej fakulty UMB v BB, obsahom ktorého bolo prerokovanie dôležitých bodov 

programu ako výročná správa 2018-2019, zmena sídla AVSP, perspektívy rozvoja AVSP 

a voľba predsedu dozornej rady z členov dozornej rady, ktorí boli zvolení do funkcie 

28.septembra 2018 pri ostatných voľbách výkonných orgánov AVSP. Predsedníčkou 

dozornej rady sa na základe návrhu jej členiek stala doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. z KSP 

FZaSP TU v Trnave.  

2. Spolupráca s MV SR, MŠVVaŠ SR, MPSVaR a ÚPSVaR – v predmetnom období 

prebiehala spolupráca s Ministerstvom vnútra SR za účelom oznámenia zmeny štatutárneho 

orgánu, stanov a zmeny sídla AVSP (rozhodnutie platné zo dňa 20.11.2019). Ďalej prebiehala 

komunikácia s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), 

Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (SAAVS) v súvislosti s uplatnením 

nároku na verejné pripomienkovanie návrhu štandardov SAAVS. AVSP predložila SAAVS 

návrh na zmenu zaradenia študijného odboru 33. Sociálna práca zo skupiny odborov C do 

skupiny študijných odborov A (odoslané podľa postupov SAAVS elektronicky 5.12.2019 – 

potvrdzujúci email prijatia zo dňa 5.12.2019). Predsedníctvo Asociácie pravidelne 

vypracovávalo cenové ponuky pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle 

potenciálneho odberu časopisu pre Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci realizácie 

projektov (bližšie informácie v inej časti výročnej správy). AVSP spolupracovala aj 

s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a to za účelom prerokovania novej sústavy 

študijných odborov, týkajúceho sa aj študijného odboru Sociálna práca (bližšie informácie 

v inej časti výročnej správy). V predmetnom období bolo zaslané na MŠVVaŠ SR (platí aj 

pre bod 3. výročnej správy) stanovisko (odoslané 14. januára 2020), ktoré spracoval predseda 

AVSP a ktoré následne odsúhlasila Správna rada AVSP ohľadne spôsobu vytvorenia 

pracovnej skupiny k tvorbe nového opisu ŠO Sociálna práca a priebehu rokovaní tejto 

pracovnej skupiny. Zároveň bolo MŠVVaŠ SR (konkrétne generálny riaditeľ VŠ) požiadané 

o akceptovanie AVSP (do budúcnosti) ako relevantného a jediného partnera pre riešenie 

akýchkoľvek koncepčných úloh/otázok (zmien, tvorby koncepčných dokumentov a pod.), 

v súvislosti s rozvojom vysokoškolského štúdia sociálnej práce a samotného vedného odboru 

sociálna práca.  

3. Študijné programy a aktivity spojené s rozvojom odboru – Asociácia garantuje 

celoslovenskú súťaž ŠVOČ, ktorú spravidla každoročne organizuje VŠ, ktorá je ako 

právnická osoba členom AVSP. Na súťaži participujú všetci vzdelávatelia v sociálnej práci, 



ktorí na celoslovenské kolo vysielajú svojich študentov/ky a členov komisie z radov 

pedagógov a zároveň organizujúca VŠ (väčšinou v priebehu januára toho roku, kedy sa 

celoslovenské kolo organizuje) zvoláva pracovnú skupinu k celoslovenskému kolu ŠVOČ (v 

roku 2019 to bola KSPSV FSVaZ UKF v Nitre – tajomníčka Stálej komisie ŠVOČ bola 

v predmetnom akademickom roku JUDr. Mgr. Barbara Pavlíková, PhD. a garantkou súťaže 

prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD). Pri AVSP je zriadená už niekoľko rokov Stála komisia 

ŠVOČ (predsedníčkou Stálej komisie ŠVOČ je od ostatných volieb výkonných orgánov 

asociácie zo septembra 2018: PhDr. Angela Almašiová, PhD. z KSP PF KU v Ružomberku), 

ktorá spravuje všetky činnosti ohľadne realizácie, propagácie súťaže ŠVOČ. Asociácia 

pravidelne podporuje činnosť ŠVOČ odmeňovaním víťazov v kategórii Bc. a Mgr. štúdia. V 

roku 2019 AVSP odmenila víťazov ŠVOČ vecnými darmi a to 2 ks terminologického 

slovníka Vademecum sociálnej práce.                                                                                                                                                                        

Dňa 14. októbra 2019 sa uskutočnilo na pôde MPSVaR SR pracovné stretnutie predsedu 

AVSP doc. Vasku so zástupcami MPSVaR (JUDr. Nadežda Šebová, Mgr. Ivana Mrázková, 

Mgr. Kristián Kovács, doc. Eva Halušková a ďalší); so zástupcami Slovenskej komory 

sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD. – 

predsedníčka komory) a poslankyňou NR SR doc. PhDr. Alenou Bašistovou, PhD. 

(predsedníčka poslaneckého výboru NR SR pre sociálne veci) - na ktorom prebehla diskusia 

o aktuálnej situácii súvisiacej s novou sústavou študijných odborov (platnou od 1.septembra 

2019) a spojení študijných odborov Sociálna práca a Sociálne služby a poradenstvo pod jeden 

odbor s číslom 33. Sociálna práca. Diskutovalo sa o výklade nového opisu, jeho uplatňovaní 

v praxi a potenciálnych ohrozeniach, ale i možnostiach tohto spojenia (aj v súvislosti 

s platným Zákonom NR SR č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon 

niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o znení a doplnení 

niektorých zákonov). Následne (aj v súvislosti s vyššie uvedeným) dňa 18. októbra 2019 

prebehlo rokovanie organizované predsedníčkou poslaneckého výboru NR SR pre sociálne 

veci v NR SR - na stretnutí zasadal poslanecký výbor NR SR pre sociálne veci ohľadne novej 

sústavy študijných odborov, čo sa týkalo aj študijného odboru Sociálna práca  - stretnutie 

bolo  konkrétne k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 244/2019 o sústave študijných odborov SR. 

AVSP zastupovala na predmetnom rokovaní doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, 

PhD. (ktorá je členkou AVSP a zároveň bola členkou pracovnej skupiny zriadenej MŠVVaŠ 

pripravujúcej nový opis študijného odboru sociálna práca v rámci tvorby novej sústavy 

študijných odborov na Slovensku). Stretnutia sa na pozvanie predsedníčky výboru zúčastnili 

aj zástupcovia MZ SR, MPSVaR SR, Slovenskej komory SP a ASP a AVSP.  

4. Medzinárodná spolupráca – niektoré PO osoby združené v AVSP (KSP PF UMB 

v Banskej Bystrici, IEaSP FF PU v Prešove, PF KU v Ružomberku a KSPSV FSVaZ UKF 

v Nitre) sú členmi EASSW (European Association of Schools of Social Work) a aj vďaka 

tomuto členstvu je zabezpečený transfer najnovších trendov vo vzdelávaní v oblasti sociálnej 

práce v Európe do oblasti vzdelávania v sociálnej práci na území SR, ostatní vzdelávatelia sú 

členmi a spolupracovníkmi rôznych uznávaných národných a medzinárodných organizácií 

pôsobiacich v sociálnej sfére. Pravidelne dochádzalo ku kooperatívnej spolupráci medzi 

AVSP ČR a AVSP SR. Predmetom rokovaní boli otázky novej zmluvy o spolupráci, 

distribúcie časopisu a diskutovalo sa aj o iných náležitostiach ako je participácia na vydávaní 

časopisu SP/SP. Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. ako predsedníčka českej asociácie 

zaslala blahoprajný list novému predsedníctvu AVSP -  konštatovala a ocenila slovenskú 



asociáciu za naplnenie povinného odberu časopisu Sociální práce/Sociálna práca, čo 

predstavuje min. 120 ks ročne (pre každé vydané číslo).  

5. Správa a participácia na rozvoji časopisu Sociální práce/Sociálna práca – aj v tomto 

období bola zabezpečovaná distribúcia časopisu v zmysle Zmluvy o spolupráci z AVSP ČR 

(zo dňa 12.novembra 2010). Administratívnu agendu a rozposielanie ponuky časopisu FO a 

PO zabezpečovali PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD. a Mgr. Jana Vrťová. Všetci členovia 

správnej rady asociácie, ale aj niektorí členovia a členky asociácie sa v priebehu celého 

obdobia podieľali na zabezpečovaní propagácie časopisu a Vademeca prostredníctvom 

vlastných zdrojov a kontaktov. Najintenzívnejšie propagačné obdobie prebehlo koncom roka 

2019, kedy sa najmä vďaka iniciatívam Mgr. Vrťovej a Dr. Šavrnochovej zabezpečilo 33 

nových odberateľov časopisu SP/SP a predalo sa 46 ks terminologického slovníka 

Vademecum sociálnej práce (najväčší odber zrealizovali na FZaSP TU v Trnave – 16 kusov 

a PF UMB v Banskej Bystrici – 24 kusov). V roku 2020 sa plánuje pokračovať v propagácii. 

Správna rada rozhodla per rollam, že predaj starších čísel časopisu SP/SP (ročník 2018 

a staršie) bude za zvýhodnenú cenu a to 2,80 eur/ks, za účelom efektívnejšieho predaja 

starších čísel, ktoré sú skladované v sídle AVSP. V predmetnom období bola zrealizovaná aj 

ďalšia dôležitá snaha o pravidelný odber časopisu - prof. Schavel (zároveň člen Redakčnej 

rady časopisu SP/SP) spracoval list pre generálneho riaditeľa UPSVR-u Ing. Valentoviča 

v kontexte možnosti distribúcie časopisu SP/SP na jednotlivé Úrady práce, sociálnych vecí 

a rodiny. Predmetný list bol zaslaný (4. február 2019) generálnemu riaditeľovi UPSVaR. 

Sekretariát generálneho riaditeľa UPSVR ponúkol niekoľko termínov, ktoré správna rada 

prerokovala a dohodla sa, že z dôvodu pracovnej cesty prof. Schavela sa ponúknutých 

termínov zúčastní za redakčnú radu časopisu SP/SP (ktorej je tiež členkou) pani prof. 

Balogová. Stretnutie prebehlo 16.mája 2019 o 13:00 na Ústredí práce, sociálnych vecí 

a rodiny. Na stretnutí sa zúčastnil aj predseda AVSP. Zúčastnení (prof. Balogová, doc. Vaska 

a Ing. Šulek – námestník sekcie sociálnych vecí a rodiny) prerokovali možnosti spolupráce a 

dospeli k dohode o spolupráci v zmysle odberu časopisu SP/SP na všetky Úrady práce, 

sociálnych vecí a rodiny na Slovensku. Do konca kalendárneho roka sa aj napriek urgenciám 

zo strany AVSP nič nepohlo, námestník nereagoval na výzvy. Po dohode členov a členiek 

správnej rady sa bude ďalej hľadať cesta zabezpečenia distribúcie (a tým aj pravidelného 

odberu) časopisu SP/SP na jednotlivé Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenska.  

6. Vedecko-výskumné projekty a aktivity – členovia a členky asociácie, ako fyzické 

a právnické osoby sú pravidelne zapájaní do projektov národných ako sú VEGA, KEGA, 

APVV, ESF ale aj do medzinárodných projektov, či už ako spoluriešitelia alebo vedeckí 

experti, konzultanti apod.  

7. Ekonomické činnosti – v menovanom období bolo odovzdané daňové priznanie za rok 2018 

a bola vedená povinná agenda v zostave: Pokladničná kniha, Peňažný denník, Kniha 

vystavených faktúr, Kniha bankových dokladov. Pravidelne bola uskutočňovaná účtovná 

agenda súvisiaca s distribúciou a predajom časopisu Sociální práce/Sociálna práca a 

publikácie Vademecum sociálnej práce. Stav na účte AVSP k 28.9.2018 (deň prevzatia 

agendy) 5645,27 EUR; Stav na účte AVSP k 31.12.2018 5305,15 EUR + 185,78 EUR 

(pokladňa) = 5.490,93 EUR; Stav na účte AVSP k 12.9.2019 (v deň Valného 

zhromaždenia): 5 484,03 EUR + 221,54 EUR (pokladňa) = 5.705,57 EUR; Stav na účte 

AVSP k 31.12.2019: 6 922,42 EUR + 26,90 EUR (pokladňa) = 6.949,32 EUR; Príjem za 



časopisy v predmetnom období: 362 EUR (2018) a 1977,50 EUR (2019) = 2339,5 EUR; 

Výdaje za časopisy (vyplatené faktúry AVSP ČR za povinný odber): 934,14 (2. január 

2019); 932,81 EUR (17. máj 2019); 933,22 EUR (11. júl); 935,31 EUR (1.10.2019) = 

3.735,48 EUR. Príjem za členské: PO: 1.800 EUR (za 9 vzdelávateľov v SP, v sume 200 

EUR za 1 PO); FO: 855 EUR (za 57 členov/platieb, v sume 15 EUR za 1 FO) = 2.655 EUR; 

Výdaje iné (poštovné, odmena bývalému vedeniu AVSP, dohoda /plat/ pre účtovníčku, 

občerstvenie /Zasadnutie správnej rady, Valné zhromaždenie AVSP/, výdaje spojené 

s preregistráciou OZ na MV SR a pod.): 1.504,82 EUR. 

8. Členská základňa – členskú základňu tvoria fyzické a právnické osoby.  V priebehu roka 

2018-2019 boli prijímaní noví členovia a členky na zasadnutiach Správnej rady. Noví 

členovia a členky boli prijímaní podľa platných stanov 2x ročne (spolu 14 nových členov/iek 

z radov vzdelávateľov v SP – doc. J. Rusnáková, doc. Lehoczká, Dr. Samko, Dr. Vanková, 

Dr. Minarovičová, Dr. Pavlíková – všetci FSVaZ UKF v Nitre; Mgr. Vrťová, Mgr. Almáši, 

Mgr. Kniezová, Mgr. Siekelová, Mgr. Ivanová – všetci PF UMB v Banskej Bystrici a Dr. 

Kuzyšin – PBF PU v Prešove; doc. Lešková a doc. Bursová – obe z TF KU v Ružomberku). 

Do konca kalendárneho roka (už po druhom schvaľovacom termíne) sa za členov AVSP ešte 

prihlásili ďalšie 3 fyzické osoby (prof. Lužica, Dr. Rác, Dr. Čerešníková z ÚRŠ FSVaZ UKF 

v Nitre), ktoré však budú schvaľované podľa platných stanov až v prvom schvaľovacom 

„balíku“ v kalendárnom roku 2020. Na webovom sídle AVSP je vedený presný zoznam 

členskej základne s kontaktnými údajmi. Správna rada AVSP na základe odporúčania 

Valného zhromaždenia členov schválila dve možnosti členského poplatku pre FO od 

kalendárneho roka 2020. Prvá možnosť je 15 EUR pre FO, druhá možnosť je 30 EUR pre 

FO, kde v cene členského poplatku je aj zvýhodnené predplatné časopisu SP/SP na rok 2020 

pre FO. Pre PO je výška členského poplatku 200 EUR s tým, že každá inštitúcia dostane 3 

čísla časopisu v rámci členského poplatku.  

9. Aktivity AVSP – asociácia v priebehu roka uskutočnila niekoľko vedeckých aktivít. 

V spolupráci s PO ako členmi AVSP sa organizovali vedecké aktivity vo forme konferencií, 

konzultácií, diskusií, prípravy potenciálne podaných projektov a pod. 

 

Spracovali: doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.; PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.; Mgr. Jana 

Vrťová 

Podpis za AVSP SR (predseda AVSP)                                      Dňa: 31.12.2019 

 

 


