
 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sociálnej práce   
Vás pozývame na  

sériu diskusií spojených s premietaním filmov 

15.3.2016  
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Ružová 13, miestnosť D 006 
 
 
 

  
    
  

 

 

 

 

9:00 – 10:00  Umenie vo väzení    
Mgr. Peter Trepáč sa podelí o svoje skúsenosti s využívaním arteterapie v ústave na 
výkon trestu odňatia slobody s odsúdenými s poruchou osobnosti alebo inými 
závažnými psychickými problémami vyžadujúcimi špecializované zaobchádzanie. 

 

10:30 – 11:30 Nestrácajme čas 
Mgr. Eva Mrenicová riaditeľka Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici a Mgr. 
Marianna Burianová predstavia novú službu včasnej intervencie pre rodiny so 
zdravotne znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom v ranom veku. 

 

12:00 – 13:30 Ako sa na Slovensku žije ľuďom s postihnutím? Prečo nepotrebujú 
bývať v kaštieľoch a na hradoch? 
Mgr. Vladislav Matej, Mg. Maria Machajdíková, Mgr. Žaneta Kučerová, Jaroslav 
Koleda a Milan Vojtek vysvetlia čo je deinštituticionalizácia a ako zmena fyzického 
prostredia mení ľudí a prácu sociálneho pracovníka.  

14:00 – 15:30 Migranti a utečenci. Čo s nimi? 
Diskusia vedená PhDr. Marekom Stachoňom, PhD. z Katedry sociálnej práce PF UMB  
predstaví súčasné problémy vyvolané pohybom cudzincov v Európe,  prečo je tu tento 
jav a s čím súvisí. Pozrie sa na to, čo sa robí a čo by sa malo robiť pri “práci“ 
s migrantmi a utečencami, na ich každodennú situáciu “tam i tu“.  

 
Organizátor:  Katedra sociálnej práce PF UMB 

ksp@umb.sk 
https://www.facebook.com/ksppfumb  
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Organizátor:  Katedra sociálnej práce PF UMB 
ksp@umb.sk 
https://www.facebook.com/ksppfumb  

 

Stručné informácie o prezentujúcich 
 
Mgr. Peter Trepáč vyštudoval vychovávateľstvo a pedagogiku na Univerzite Mateja Bela a počas štúdia absolvoval 
akreditovaný kurz arteterapie. Po ukončení štúdia pracoval v detských domovoch, resocializačnom zariadení, ako aj 
pre mnohé neziskové organizácie. Od roku 2009 pracuje ako pedagóg na úseku pedagogických a psychologických 
činností  v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici. Svoju pedagogickú činnosť vykonáva v oddiele 
špecializovaného zaobchádzania.  
 
Mgr. Eva Mrenicová –  špeciálna pedagogička, pôsobila v Domove sociálnych služieb Karola Matulaya v Bratislave, 
v základnej škole a v CPPPaP. Vedie prednášky pre rodičov aj odborných zamestnancov a pedagógov. Absolvovala 
psychoterapeutický výcvik Terapie pevným objatím podľa Jiřiny Prekopovej. Včasnú intervenciu vníma ako potrebné 
doplnenie medzery v službách rodinám a ich deťom. 
 
Mgr. Marianna Burianová – špeciálna pedagogička. Pôsobila v Detskom centre prof. Th. Hellbrügeho v Košiciach. V 
ŠMŠ pri CŠPP v Banskej Bystrici pracovala ako učiteľka a špeciálna pedagogička pre deti s autizmom. V praxi aplikovala 
Feursteinovo inštrumentálne obohacovanie a terapeutické princípy terapie pevným objatím podľa Jiřiny Prekopovej.  
 
Mgr. Vladislav Matej patrí medzi prvých absolventov sociálnej práce na Slovensku. Výsledkom spoločnej diplomovej 
práce s Marekom Roháčkom je dnes etablovaná organizácia Návrat.o.z., ktorá pomáha deťom nájsť rodinu. Od roku 
2002 pracuje v nadácii SOCIA a jeho súčasnou srdcovkou sú centrá včasnej intervencie. 
 
Mgr. Mária Machajdíková pracuje v nadácii SOCIA na projekte podpory deinštitucionalizácie na Slovensku. 
Spolupracovala aj na realizácii Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie a procesu transformácie sociálnych 
služieb. 
 
Mgr. Žaneta Kučerová je sociálnou pracovníčkou. V DSS Slatinka je koordinátorkou individuálneho plánovania pre 
ľudí v terénnej sociálnej službe. 
 
Jaroslav Koleda je prijímateľom terénnej sociálnej služby podpora v samostatnom bývaní. Živí sa upratovaním a vo 
voľnom čase rád kreslí. Je autorom publikácie Jarko, to som ja.  
 
Milan Vojtek býva v podporovanom bývaní a pracuje na letisku. Vie dobre variť a rád nakupuje.  
 
PhDr. Marek Stachoň, PhD. vysokoškolský pedagóg na Katedre sociálnej práce PF UMB so zameraním na sociálnu 

filozofiu, dejiny sociálnej práce a sociálneho myslenia, sociálny štát, sociálnu kritiku, etiku a problémy súvisiace s 

globalizáciou, multikulturalizmom.   
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