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Predložené podklady k inauguračnému konaniu doc. Jozefa Šuvadu, PhD. sú
spracované podľa šablóny a systémovo usporiadané. Každý bod je naplnený vysokokvalitnou
odbornou prácou doc. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD.
Vyzdvihnem napríklad oblasť pedagogickej činnosti, ktorá presahuje hranice
Slovenskej republiky. Je veľkým šťastím pre poslucháčov všetkých troch stupňov
vysokoškolského štúdia prijímať informácie od pedagóga, ktorý sa dáva celý do svojho
poslania. Má veľký podiel aj na formovaní prosociálneho povedomia a sociálnej spravodlivosti
prostredníctvom mediálnej aktivity napr. v RTVS: Dobrovoľníci na hraniciach (Večera
s Havranom 2015); Národný onkologický program – Ranné správy 2018, TV LUX Význam
pôstu z pohľadu lekára a misijného pracovníka 2014, či téma: Fenomén zvaný chudoba (2016);
Rádio Lumen (2012) – Misijná činnosť v Južnom Sudáne;
Rovina jeho pôsobenia ako lekára má svoju osobitú hodnotu nielen tým, že ku klientovi
pristupuje ako ku jedinečnej osobnosti, rešpektujúc viditeľným spôsobom jeho ľudskú
dôstojnosť. Odborný a ľudský prístup vytvára jeho klientom priestor nádeje so zmyslom
otvorenia sa budúcnosti. V plnej miere uplatňuje nielen hodnoty definície WHO ale aj jej
personalistický rozmer lebo: „Pravé zdravie je smerovanie k projektu pravdy a k ľudskému
naplneniu každého. Je to harmonizácia a integrácia všetkých ľudských, fyzických, psychických,
duchovných síl a energií ... schopnosť každodenne odpovedať na osobné povolanie, dávajúc zo
seba v každej situácii to najlepšie.“1
V oblasti výskumu a projektov má tiež veľmi cenne aktivity, ktoré hľadajú riešenie
a východiská pre jednotlivca, rodinu, komunitu i celú spoločnosť. V riešených problémoch ide
na podstatu nevynímajúc zodpovednosť a spoluzodpovedné správanie a konanie všetkých
zúčastnených a zaangažovaných.
Publikačná činnosť a ohlasy na publikačnú činnosť kandidáta formou citácií sú tiež
kvalitne naplnené.
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FAGGIONI, M., P.: La vita nelle nostre mani.2004. Doplnené vydanie 2016. s. 168-169.

Vedecká škola je ďalšia oblasť, ktorá prináša plody jeho plnej odborno-morálnej
angažovanosti. K úspešnému zavŕšeniu doktorandského štúdia doviedol 5-tich zahraničných
študentov v období rokov 2014 - 2018. Ďalší traja doktorandi sú po dizertačnej skúške a pred
obhajobou svojej dizertačnej práce. Piati doktorandi sú tesne pred zavŕšením dizertačnej
skúšky.
Plody jeho vedeckej a odbornej činnosti sú prínosom tak pre zdravotníctvo ako pre
sociálnu prácu, čo je jeho ďalší veľmi cenný rozmer, lebo rozvíja multiodborovú prácu
a predstavuje odborníkov ako spolupracujúce multifunkčné spoločenstvo.
Osobnosť docenta MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD. je zárukou, že idey, ktoré si vzala do
svojho definovania a sebaurčenia VŠ ZaSP sv. Alžbety, prinášajú a budú prostredníctvom jeho
postojov a vedecko-praktickej činnosti prinášať bohaté ovocie v priestore telesného duševného
a duchovného zdravia jednotlivca a ovocie nefalšovanej socializácie našej spoločnosti.
Prajem docentovi MUDr. Šuvadov, PhD. aj naďalej veľa tvorivej energie a hlavne
rovnako obetavých a angažovaných spolupracovníkov.
Dovoľujem si položiť jednu otázku:
V čom sa napríklad prejavila celostnosť poslania Vás ako multidisciplinárneho vedca
a hlavného medzinárodného riešiteľa grantovej úlohy pod názvom Youth Empowerment
Project (YEP)?

Záver: Predložené materiály sú kvalitným dokladom o tom, že kandidát inauguračného
konania spĺňa kritéria v každej položke požiadaviek a v mnohých oblastiach ich vysoko
prekračuje. Ctenej komisii odporúčam pripraviť a schváliť návrh pre Vedeckú radu VŠ ZaSP
na vymenovanie doc. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD. za profesora (skratka prof.)
v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca.

V Bratislave 12. 2. 2019

prof. PhDr. Mária Bielová, PhD.

