
 

Vzdelanie a kvalifikácia 2008 PhD. Trnavská univerzita v Trnave (Sociálna práca) 

2002 PhDr. Univerzita Komenského v Bratislave (Sociálna    

         práca) 

2000 Mgr. Vysoká škola pedagogická v Nitre  (Sociálna práca) 

Výber z vedeckých 

projektov 

VEGA 1/0170/11 Sociálne vyčlenenie verzus kultúra – 

determinanty sociálneho správania obyvateľov osád (2011-

2013) 

VEGA č. 1/0845/15 Jazyková kompetencia rómskych žiakov v 

prvom ročníku školskej dochádzky (2015 – 2017) 

VEGA 1/0719/13 Bezdomovectvo ako sprievodný negatívny jav 

našej doby. Teoretická analýza v aplikácii na využitie teórie pre 

študentov pomáhajúcich profesií (2013-2015) 

VEGA 1/4489/07 Ľudský kapitál u marginalizovaných Rómov 

z aspektu edukácie a potrieb znalostného trhu práce (2007-

2009) 

KEGA 3/5268/07 Rozvoj sociálno - psychologických a 

interkultúrnych zručností učiteľov študentov z odlišného socio-

kultúrneho prostredia (2007-2009) 

Rozvojový program OSN (UNDP) Aktualizácia Atlasu rómskch 

komunít 2013(2011-2012) 

Výber z publikačnej 

činnosti 

Vanková, K. Probačná a mediačná služba. Nitra: UKF, 2015. 

Vanková, K. Spravodlivosť premietnutá do spoločenskej praxe. 

Nitra: UKF, 2017.  

Vanková, K. Sociálna spravodlivosť. Nitra: UKF, 2013.  

Vanková K. a kol. Odlišnosti by nás mali spájať - nie 

rozdeľovať ! Nitra: OZ SPONKA, 2014.  

Vanková, K. Study of Civil Dispute Resolutions by Social 

Mediation Services in Civil Law, 2016. DOI 

10.15405/epsbs.2016.05.9.  

Členstvá, expertná 

činnosť, ocenenia 

2017 Ďakovný list od rektora UKF doc. RNDr. Ľubomíra 

Zelenického, CSc. za prácu pri realizácii XXL Akadémie 2017 

2015 – trvá Členka výboru Etickej komisie Asociácie 

mediátorov Slovenska 

2014 – trvá Členka Akademického senátu Fakulty sociálnych 

vied a zdravotníctva UKF Nitra, predsedkyňa legislatívnej 

komisie  

2013 ocenenie od AMS Bratislava – za zmysluplnú činnosť, 

ktorú vykonáva v duchu spravodlivosti a neúnavnej sile 

podávať pomoc prostredníctvom sociálnej služby, ktorú  

poskytuje nezištne 

2013 - 2015  AMS Bratislava a MS SR Bratislava pozvánka 

k  Okrúhlemu stolu: Tvorba a doplnenie novelizácie zákona 

420/2004 zákona o mediácii. 

2012 – trvá Členka Rady pre práva dieťaťa SR 2011 práva na 

výkon Mediácie v civilnom práve v praxi 

  



 


