
 

     ŽIVOTOPIS       

 

Meno a priezvisko, tituly prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.  

Dátum a miesto narodenia 26.4.1969, Bratislava 

Adresa Malokarpatská 22, 900 21 Sv. Jur 

Kontakt 0903781771 

miklosko@usmev.sk 

Rodinný stav Ženatý, 4 deti (Gabriela 1998, Jozef 2000, Mária 2003, Rita 

2007) 2 vnuci (Miroslav 2019, Gabriel 2021) 

Vzdelanie a ďalší akademický 

rast 

1983 – 1987 Gymnázium Jura Hronca, Bratislava  

1987 – 1995 Lekárska fakulta UK, Bratislava (odbor   

                     všeobecné lekárstvo)  

2001 -           Obhajoba doktorandskej práce 

2005 -          Udelený titul docent v odbore Sociálna práca na     

                    Trnavskej univerzite 

2011-          Menovaný za profesora v odbore Sociálna práca   

                    na VŠ sv. Alžbety 

    

Priebeh zamestnaní 1995 - 1996 civilná vojenská služba 

od r. 1996 - FZaSP TU, Trnava (úväzok 0,6) 

1996 – 2017 Detská klinika FNsP, Trnava (0,1 úväzok) 

od r. 2002    Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.  

                  Alžbety   

 

Členstvo a funkcie 

v mimovládnych 

a univerzitných organizáciách 

v oblasti ochrany práv detí 

✓ predseda Spoločnosti priateľov detí z detských 

domovov Úsmev ako dar (od roku 1992) 

✓ predseda Správnej Rady Nadácie na pomoc 

chudobným v Afrike (2001 - 2004) 

✓ predseda Fondu Pipi Dlhej Pančuchy (od roku 1996)  

✓ člen Správnej Rady Nadácie DeDo – solidarita 

s deťmi z DeD (od roku 1998) 

✓ člen Správnej Rady Domovského vzdelávacieho 

centra pre ml. dospelých z DeD v Dunajskej Lužnej 

(od roku 2002) 

✓ predseda Rady mládeže Slovenska ( v rokoch 1997 – 

98) 

✓ člen poradného výboru pre deti a mládež, Nadácia 

pre podporu občianskych aktivít (1998 – 2001) 

✓ člen Správnej Rady , Open Society Foundation (1999 

– 2001) 

✓ člen poradného výboru Hodina deťom, Nadácia pre 

deti Slovenska (2000 – 2001) 

✓ člen Predsedníctva Fóra života (od 2004 - 2010) 

✓ predseda výberovej komisie Ceny Milana Rúfusa (do 



roku 2012 Ceny detského úsmevu) (od 2001) 

✓ vedúci katedry Prenatálnej a perinatálnej medicíny, 

psychológie a soc. vied pri VŠ sv. Alžbety (od roku 

2012) 

✓ vedúci Ústavu prof. Freybergha pri VŠ sv. Alžbety 

(od roku 2018) 

Členstvo a funkcie v oblasti 

ochrany práv 

✓ externý poradca predsedu NR SR pre oblasť 

detských práv (2003 - 2006), 

✓ člen poradného orgánu generálneho riaditeľa 

Ústredia úradu práce sociálnych vecí a rodiny (2004 

- 2005), 

✓ člen pracovnej skupiny ministra práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR pre reformu  v oblasti náhradnej 

starostlivosti (2003 - 2004), 

✓ člen riadiaceho výboru projektu prípravy národnej 

správy o deťoch a mládeži SR pri MŠ SR (2003 - 

2005) 

✓ člen Stálej komisie NR SR pre sociálne veci a 

bývanie pre problematiku rodinného násilia a 

ochranu práv detí a mládeže (od roku 2004 - 2008). 

✓ Člen výberovej komisie pre udelenie ocenenia 

ministerky práce, soc. vecí a rodiny „Z detského 

domova do rodiny“ (od roku 2005)  

✓ Člen Národného monitorovacieho výboru pre 

finančný mechanizmus EHP, úrad vlády SR (od 

roku 2006) 

✓ člen Výboru expertov pre deinštitucionalizáciu (od r. 

2014) 

✓ člen Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre 

ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť (od r.2012) 

✓ člen komisie na prípravu stratégie ochrany detí pred 

násilím (od r. 2012 – 2014) 

✓ člen komisie Ministra PSVaR na posúdenie 

nominácii na udelenie Ocenenia ministra PSVaR za 

sociálny čin roka a významnú pomoc rodinám (od 

2021) 

✓ člen komisie pri MPSVaR zaoberajúcej sa dôvodmi, 

procesom a metodikou vynímania detí z 

biologických rodín.(od r 2021) 

 

 

 

Vyznamenania a ocenenia 

v oblasti sociálnej práce s deťmi 

a rodinami 

1999 – LF UK Bratislava: Pamätná medaila „Za konkrétny 

prínos pre obhajobu demokracie a akademických práv a 

slobôd na LF UK“ 



 2000 – MPSVaR SR: ocenenie „za dlhoročnú spoluprácu 

pri rozvoji detí z detských domovov“   

2006 – Európsky parlament. Ocenenie za prínos v sociálnej 

oblasti  

2010 Ocenenie- Strieborná medajla Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny za dlhodobú aktívnu a úspešnú 

prácu v prospech detí v DeD 

2011 Európska sociálna cena, ako 15.-ty nositeľ v Európe.  

     

 

  


