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ŽIVOTOPIS 
 

Meno a priezvisko, rodné 
priezvisko, akademický titul, 
vedecko-pedagogický titul alebo 
umelecko-pedagogický titul 
a vedecká hodnosť 

 Pavol Kopinec, PhDr., PhD. 

Dátum a miesto   narodenia 1980, Považská Bystrica 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 
akademický rast  

2006-2010 – Trnavská univerzita v Trnave – PhD.  
2006 – Trnavská univerzita v Trnave – PhDr. 
1998 – 2003 – UK v Bratislave – Mgr. (sociálna práca) 

Ďalšie vzdelávanie 
 

2004 – súčasnosť: tréningy/kurzy: systém riadenia 
Európskych fondov a verejné obstarávanie, Change 
Management, Risk management, Negotiation and 
Interpersonal Communication, Gender Equality, 
Intercultural Communication a pod. 

Priebeh zamestnaní 
 

2017 – trvá: UK v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra 
sociálnej práce – odborný asistent  
2012-2015: UK v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra 
sociálnej práce – odborný asistent a vedeckovýskumný 
pracovník 
2016-trvá: Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho 
rozvoja SR - manažér monitorovania a hodnotenia na 
národnej úrovni 
2015: Ministerstvo kultúry SR – finančný manažér 
2013-2014: Národné osvetové centrum – projektový 
manažér 
2011: IOM medzinárodná organizácia pre migráciu, 
Bratislava – konzultant pre budovanie kapacít 
2008 – 2010: IBM International Business Machines 
Bratislava – systémový špecialista 
2004-2007: Slovenská humanitárna rada – vedúci projektu 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

2012 – trvá: Pedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej 
práce – predmety: migrácia a sociálna práca, Migrácia 
v kontexte výchovy a pomoci, Krízová intervencia, Tvorba 
a prezentácia odborného textu, Európske trendy 
v starostlivosti, Úvod do štúdia sociálnej práce, Ročníková 
práca I a II., Seminár k bakalárskej práci, Seminár 
k diplomovej práci, Informačné zdroje, Profesijná etika, 
Ľudia bez domova a sociálna práca, Sociálna práca 
v neziskovom sektore, Projektový manažment, Sociálny 
projekt a evalvácia sociálnych programov, Hodnotenie 
a posudzovanie v sociálnej práci 
 

Odborné alebo umelecké 
zameranie 
 

Sociálna práca – oblasť ochrany detí 
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Publikačná činnosť vrátane rozsahu 
(autorské hárky) a kategórie 
evidencie podľa vyhlášky č. 
456/2012 Z.z. 
1. monografia 
2. učebnica 
3. skriptá 

 1. monografie (3):  
V101  –  7,6 AH       
AAB –  3,9 AH        
ABA –  2,9 AH   
2. skriptá a učebné texty (1): 
BCI –  3,55 AH 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú 
prácu 

Štatistika ohlasov (53): 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v 
citačných indexoch (1) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v 
citačných indexoch (21) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v 
citačných indexoch (25) 

[n1] Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch 
(1) 

[n2] Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii 
registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov 
(5) 
 

Počet doktorandov: školených 
                                  ukončených 
(neplatí pre habilitačné konanie) 

 

Kontaktná adresa  Pedagogická fakulta UK v Bratislave 
Katedra sociálnej práce 
Račianska 59 
813 34 Bratislava 
kopinec@fedu.uniba.sk 
+421 2 9015 9261 

 
 
 
 

V Bratislave dňa  
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