
 
 

Výročná správa za obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 

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. PhDr. 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. Eva Mydlíková, PhD. (predsedníčka dozornej 

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

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

nasledujúcich oblastí: 

1. Správne činnosti Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci; 

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 AVSP – vo vymedzenom období boli zrealizované nasledovné kroky, 

ktoré prispeli k stabilizácii asociácie v zmysle zákonných požiadaviek. Z dôvodu 

nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 

od začiatku roka 2020 Správna rada asociácie v predmetnom období prerokovala 

a schválila dôležité body chodu asociácie len na on-line stretnutiach (vrátane per rollam 

hlasovania). Dňa 25.03.2020 sa uskutočnilo prvé on-line zasadnutie Správnej rady AVSP, 

kde sa prejednali otázky zániku členského, otázky potenciálneho využitia finančných 

prostriedkov AVSP, otázky spôsobu stretávania sa v pandemickom období a rozhodnutie 

(aj podľa platných stanov) nerealizovať v roku 2020 VZ AVSP, ktoré môže byť presunuté 

na rok 2021, otázky presunutia celoslovenského kola ŠVOČ, informácie o účtovníctve, 



o výročnej správe a jej schválení, o členoch a členských poplatkoch, o zmene sídla AVSP, 

a zároveň prebehlo hlasovanie o nových členoch AVSP na základe ich prihlášok 

v medziobdobí. Dňa 13.10.2020 prebehlo druhé on-line zasadnutie Správnej rady AVSP 

za účelom vyhodnotenia činnosti a plánovania ďalších aktivít ešte v kalendárnom roku 

2020. Na zasadnutí boli prítomní všetci členovia a členky Správnej rady AVSP. Predseda 

AVSP doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. informoval o pripravovanej tvorbe memoranda 

medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR), AVSP a  

vzdelávateľmi v sociálnej práci združenými v AVSP za účelom spolupráce pri 

zmierňovaní dopadov nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou 

koronavírusu SARS-CoV-2 v zariadeniach sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately. Predseda AVSP ďalej informoval prítomných o aktuálnom stave 

objednávok časopisu SP/SP a v priebehu zasadnutia prebehla diskusia o termíne 

plánovaného Valného zhromaždenia AVSP v nasledujúcom roku 2021. Z dôvodu 

pandemického obdobia sa tretie operatívne zasadnutie Správnej rady v roku uskutočnilo 

03.11.2020 on-line formou po stretnutí (od 15:30 hod.) so zástupcami MPSVaR, ktoré 

bolo v ten istý deň v on-line priestore cez platformu ZOOM realizované od 14:00 hod. Na 

stretnutí (od 14:00 hod.) so zástupcami MPSVaR k Memorandu boli prizvané aj 

predsedníčka Dozornej rady AVSP doc. Mydlíková (FZaSP TU v Trnave) a doc. 

Brozmanová Gregorová (PF UMB v Banskej Bystrici) ako špecialistka na dobrovoľnícku 

prax. Následného zasadnutia Správnej rady AVSP sa zúčastnili už len členovia a členky 

Správnej rady AVSP (okrem ospravedlnenej doc. M. Rusnákovej) a prerokúvali najmä 

otázky spojené s Memorandom o spolupráci, vstupom do Národného projektu „Odborná 

prax“ a s plánovaním aktivít na kalendárny rok 2021.  

2. Spolupráca s MPSVaR SR – AVSP v predmetnom období významne participovala na 

tvorbe memoranda za účelom spolupráce pri zmierňovaní dopadov nepriaznivej 

epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 

v zariadeniach sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

Podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov 

bolo uzavreté MEMORANUM O SPOLUPRÁCI medzi Ministerstvom práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR (MPSVaR SR), AVSP, o. z. a  vzdelávateľmi v sociálnej práci 

združenými v AVSP, ktorej členmi sú: PF UMB v Banskej Bystrici, FF PU v Prešove, FF 

UPJŠ v Košiciach, VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, FSV UCM v Trnave, PF KU 

v Ružomberku, FSVaZ UKF v Nitre, FZSP TU v Trnave, TF KU v Košiciach, PF UK 

v Bratislave. K Memorandu sa pripojili aj ďalší vzdelávatelia v SP: PBF PU v Prešove (od 

roku 2021 plánuje členstvo v AVSP) a PdF UK v Bratislave (nie je členom AVSP). 

K oficiálnemu podpísaniu zmluvy došlo 16. novembra 2020 medzi ministrom práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR Milanom Krajniakom a predsedom AVSP Ladislavom 

Vaskom. Strany memoranda sa dohodli na vzájomnej spolupráci, ktorej účelom je 

poskytovanie pomoci a podpory klientom/-tkám zariadení sociálnych služieb 

a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom študentov/-tiek 

akreditovaného študijného odboru sociálna práca na dobrovoľnej báze. Memorandum sa 

uzatvára po dobu určitú, a to po dobu trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s 

ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným 

koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vyhlásenej Uznesením 

Vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 zo dňa 11.03.2020. Predmetnej aktivite 



(Memorandum o spolupráci) predchádzalo viacero stretnutí, kde sa Memorandum 

kreovalo a konzultovalo (osobné stretnutie predsedu AVSP na MPSVaR dňa 16.10.2020 

a vyššie spomínané on-line stretnutie Správnej rady AVSP, prizvaných členov AVSP 

a zástupcov MPSVaR dňa 03.11.2020). Aj na základe skúseností zo vzájomnej a 

koordinovanej spolupráce na základe Memoranda AVSP v spolupráci s MPSVaR otvorili 

otázky prípravy národného projektu zameraného na oblasť vzdelávania na vysokých 

školách so zacielením na študijný odbor – sociálna práca a psychológia Cieľom 

pripravovaného projektu „Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie“ 

bude vytvoriť a pilotne odskúšať praxové pracoviská zriadené v systéme sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately (úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, centrá pre deti a 

rodiny) a v systéme sociálnych služieb, prepájania odborného teoretického vzdelávania s 

odbornou praxou, tak, aby študenti po ukončení štúdia boli lepšie pripravení na trh práce a 

výkon povolania. V predmetnom roku rokovala AVSP s MPSVaR SR aj v oblasti 

prípravy Stratégie rezortného vzdelávania a po dohode členov a členiek Správnej rady 

AVSP bol do pracovnej skupiny pre prípravu Stratégie rezortného vzdelávania 

nominovaný za AVSP jej predseda doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.  

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 2020 bola ustanovená KSP FZaSP TU v Trnave a tajomníčkou Stálej komisie 

ŠVOČ bola v predmetnom akademickom roku 2019/2020 Mgr. Andrea Bánovčinová, 

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. 

Celoslovenské kolo ŠVOČ sa malo uskutočniť dňa 28. apríla 2020, avšak z dôvodu 

nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 

a po dohode s organizátormi sa v predmetnom roku ŠVOČ neorganizovalo a presunula sa 

organizácie celoslovenského roka do ďalšieho AR (2020/2021) – organizátor zostal 

nezmenený ako pre AR 2019/2020.                                                                                                                                                                         

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) alebo 

európskej siete univerzít sociálnej práce SocNet98 (KSPSV FSVaZ UKF v Nitre),  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. Slovenská AVSP má prostredníctvom 



Ing. Mgr. Zuzany Poklembovej, PhD. (IEaSP FF PU v Prešove) zastúpenie v EASSW na 

poste Executive Committee member https://www.eassw.org/about/team/. 

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 12.11.2010). Administratívnu agendu a rozposielanie ponuky časopisu FO a 

PO zabezpečovali PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD. a PhDr. 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. Pribudlo 50 nových odberateľov časopisu 

SP/SP a predalo sa 30 ks terminologického slovníka Vademecum sociálnej práce 

študentom PF UMB v Banskej Bystrici. V roku 2021 sa plánuje pokračovať v propagácii.  

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. Niektoré PO z členskej základne AVSP sú aj členmi EASSW 

(PF UMB v Banskej Bystrici, FF PU v Prešove, FSVaZ UKF v Nitre, PF KU 

v Ružomberku) https://www.eassw.org/membership/list-of-members-schools/, a členmi 

rôznych ďalších významných (aj výskumných) organizácií napr. European Research 

Institute for Social Work, SOWOSEC, CEEPUS (KSP FZaSP TU v Trnave), ale aj 

v rámci medzinárodnej inštitúcie Európskej komisie (KSP FF UPJŠ v Košiciach) a pod.  

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

2019 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 31.12.2020: 5816,07 EUR 

+ 50,24 EUR (pokladňa) = 5.866,31 EUR; Príjem za časopisy v predmetnom období 

(2020): 1977,50 EUR; Výdaje za časopisy (vyplatené faktúry AVSP ČR za povinný 

odber): 965,04 EUR (7. január 2020: 6/2019); 949,56 EUR (21. apríl 2020: 2/2020); 

1034,89 EUR (13. júl 2020: 3/2020); 1010,58 EUR (26.10.2020: 5/2020); 1051,15 EUR 

(28.12.2020: 6/2020) = 5.011,22 EUR. Príjem za členské: PO: 1.800 EUR (za 9 

vzdelávateľov v SP, v sume 200 EUR za 1 PO); FO: 1.395 EUR (za 53 členov/platieb, v 

sume 15 EUR za 1 FO + za 20 členov/platieb za členské s predplatným časopisu SP/SP v 

sume 30 EUR za 1 FO) = 3.195 EUR; Výdaje iné (poštovné, poplatky za vedenie účtu, 

poplatky za zahraničný prevod, poplatky za výber hotovosti do pokladne, faktúra /plat/ pre 

účtovníčku, vratky a pod.): 1.296, 25 EUR. 

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

2020 boli podľa platných stanov v rámci prvého schvaľovacieho obdobia prijatí noví 

členovia a členky z radov vzdelávateľov v SP – prof. PhDr. René Lužica, ArtD., PhDr. 

Miroslava Čerešníková, PhD. a PhDr. Ivan Rácz, PhD. (Ústav romologických štúdií 

FSVaZ UKF v Nitre) a Mgr. Katarína Čapková (doktorandka na KSP PF UMB v Banskej 

Bystrici). Do konca kalendárneho roka (už po druhom schvaľovacom termíne) sa za 

členov AVSP prihlásilo ďalších 13 fyzických osôb (prof. Dobríková, doc. Kovalčíková, 

doc. Slaná, doc. Vaverčáková, Dr. Molnárová Letovancová, Dr. Hromková, Dr. Patyi, 

prof. Oláh, Dr. Candrák, Mgr. Valigurská, Mgr. Štangová, Mgr. Vaceková a Mgr. 

Ochabová), ktorí však budú schvaľovaní podľa platných stanov až v prvom schvaľovacom 

https://www.eassw.org/about/team/
https://www.eassw.org/membership/list-of-members-schools/


kole v kalendárnom roku 2021. Na webovom sídle AVSP je vedený presný zoznam 

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

Valného zhromaždenia členov schválila ešte v roku 2019 dve možnosti členského 

poplatku pre FO s platnosťou od kalendárneho roka 2020. Prvá možnosť je 15,00 € pre 

FO, druhá možnosť je 30,00 € 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 

200,00 € s tým, že každá inštitúcia dostane 3 čísla časopisu v rámci členského poplatku.    

9. Aktivity AVSP – v spolupráci s PO ako členmi AVSP sa v roku 2020 z dôvodu 

nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 

organizovali vedecké aktivity predovšetkým vo forme on-line 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: 31.12.2020 

 

 


